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ئایا غەیرەفارسەکان دەتوانن قسە بکەن؟
ئازادی و سنوورەکانی حکومەت
تەوەرە جێی باسەکان لە کۆماری شیعەدا
کوردەکان لە ناو ئێران
گەمارۆکان دەسپێکی مەترسین بۆ سەر کۆڵبەرانی کورد لە ئێراندا
دژەکۆلۆنیالیزم

»خەونی كوردستان«  كەیهان یووسفی
Hiqûqa Navneteweyî, Astengî an Derfet?  Sabir Ebdulahîzad



پێکهاتەی سیس��تەمی سیاسەتی جیهانی لەسەر بنەمای دەوڵەت دامەزراوە. واتا دەوڵەت سەرەکیترین ئەکتەری 
سیاس��ەتی جیهانییە. لەم چوارچێوە سیاسی – یاسایییەدا، هەر کام لەو ئەکتەرانە، پێناسە بۆ هێزی نەتەوەییی 
خۆیان دەکەن. لەم نێوانەدا، ئەگەرچی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، خاوەنی دەوڵەتی سەربەخۆ نییە و 
کوردستان لە نێو واڵتانی داگیرکەردا دابەش کراوە، بەاڵم خاوەنی چەندین توخم و فاکتەری هێزە کە دەتوانێ لە 
الیەک کار بکاتە سەر هاوکێشەکان و لە الیەکی دیکەشەوە  خوێندنەوە و ڕێکخستن بۆ ئەم فاکتەرانە بکات. بە 
وردبوونەوە و تێڕامان لەم فاکتەرانە دەکرێ نەخشەڕێگای گەیشتن بە ئامانج زیاتر ڕوون بکرێتەوە و دوورەڕوانی 
پرسی خۆی وێنا بکات. بەم پێیە، وێڕای ئەوەی کە  هەڵسەنگاندن بۆ ئاستی الوازی و بەهێزیی واڵتانی داگیرکەر 

دەکات، بەراوردی هێز  و توانست و دەرفەت و پتانسییەڵەکانی خۆیشی دەکات. 
پڕ ئاش��کرایە هێز بابەتێکی فرەڕەهەند  و چەمکێکی ئاڵۆزە. ئاڵۆز لەو ڕووەووە کە  فۆرم و ناوەرۆکی هێز تا دێ 
گۆڕانکاریی بە سەردا دێ. چەمکی هێز و نوێنگەکانی لە هەر سەردەمێکدا، لە ژێر کاریگەریی کۆمەڵێک فاکتەردا 

ســـــەروتار 
ناسر مورادی
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بووە، ه��ەر بۆیەش لە هەر قۆناغێک مانایەکی جیاواز 
بە دەس��تەوە دەدات. بەم پێیەش لە ڕوانگە و تیۆریی 
جی��اواز کەڵک وەردەگیردرێت،  ب��ۆ ئەوەی الیەن و 
ڕەهەندەکانی  هێز بۆ ڕای گشتی و ناوەندەکانی بڕیار 

ئاشنا بکرێت.
بنیاتنانی دەس��ەاڵتی کوردی و بەڕێوەبەری  کایەی  
سیاسی، گرێدراوی شێوازی تێگەیشتن  لە فاکتەرەکانی 
هێزە و  هێزیش دیاردەیەک��ی چەند ڕەهەندییە کە 
بەدەر لە بواری س��ەربازی کە لێرەدا مەبەست هێزی 
پێش��مەرگەیە، ب��واری دیکەش لەخ��ۆ دەگرێ کە 
دەکرێ ئاماژە بە فاکتەری کلتوور و ش��وناس، مێژوو، 
زمان، س��ەرچاوە و سامانە سرووشتییەکان، جوگرافیا 
و سنوور، ش��ەقام، دیپلۆماسی، گوتاری کوردایەتی و 
هاوخەبات��ی بدرێت کە زیاتر خ��ۆی لە چوارچێوەی 

حیزبە کوردییەکاندا دەبینێتەوە.
فاکت��ەری سرووش��تی، هەڵکەوت��ەی جوگرافی��ای 
کوردستان لە ناوەندی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و دابەش 
بوون لە نێوان چوار دەوڵەتی تورکیا، ئێران و عێراق و 
سوریا وای کردووە کە لە سەد ساڵی ڕابردوودا و دوای 
س��ەرکوتی شۆڕش��ە یەک لە دوای یەکەکانی کورد، 
کوردستان وەک ناوچەیەکی نائارام و ناسەقامگیر سەیر 
بکرێ. ژمارەی دانیشتووانی کوردستان بۆ ٤٠ ملیۆن 
کەس مەزندە دەکرێ کە بە بەراورد بە حەش��یمەتی 
ه��ەر کام لە واڵتە داگیرکەرەکان، ژمارەیەکی بەڕچاو 
و کاریگ��ەرە. گرێدان��ی هێز و توان��اکان لە ڕێگەی 
ئایدیۆلۆژیی ڕزگاریکەری کوردستانەوە دەتوانێ وەک 
هێزێکی گرنگ بۆ گۆڕانکاری لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
س��ەیر بکرێت. ب��ە دۆزینەوەی نەوت لە س��ەرەتای 
سەدەی بیستەمدا و هەروەها وابەستەبوونی ئابووریی 
جیهانی ب��ە نەوتی خ��اوی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت، 
نەوت و گازی کوردس��تان دەتوانێ وەک کارتی هێز 
و یاری س��ەیر بکرێ. هەڵبەت لە ئیس��تادا بەرەبەرە 
دەردەکەوێ کە ئاوی کوردس��تان کە سەرچاوەیەکی 
گرنگ��ی دابین کردنی ئاوی ئێ��ران، تورکیا و عێراقە، 
دەورێکی ستراتێژیک لە گۆڕانکارییەکانی ناوچەکەدا 
دەبینێت. سەرەڕای ئەم خااڵنە، کەش و هەوای باش، 
ئاوی زۆر و خاکی بەرفراوان، کوردستانیان کردووە بە 
ناوچەیەک کە دەتوانێ لە ڕێگەی کش��توکاڵەوە وەک 

ناوچەیەک بۆ دابین کردنی کەرەس��ەی خاو و پێخۆر 
سەیر بکرێت.

س��ەبارەت بە فاکت��ەری توانای چەک��داری، هێزی 
پێش��مەرگەی کوردستان ئەو هێزەیە کە داگیرکەران 
س��ەرەڕای هەموو هەوڵ و تەق��اال و تاقی کردنەوەی 
هەموو پیالن و شێوازەکان، تاکوو ئیستا لە دۆزینەوەی 
ڕێگایەک بۆ لەناوبردنی شکستیان خواردووە. خەباتی 
بەردەوام و ئەزموون��ی درێژخایەن، ئەم هێزەی وەک 
هێ��زی دابینکەری مانەوەی نەتەوەیی و ڕزگاریکەری 
کوردس��تان لە ناوچەکەدا بەبڕش��ت نیش��ان داوە. 
هەرچەند زیاتر پێداگری لەس��ەر توانای ڕێکخس��تن 
و بەرەوڕووبوون��ەوە لەگەڵ دوژمن ک��راوە، بەاڵم لە 
سەدەی بیس��ت و یەکدا ئەم هێزە دەتوانێ دەورێکی 
کاریگەرتری هەبێ. بۆ نموونە هێزی سایبری و ئەمنیی 
پێش��مەرگە دەتوانێ مەترس��ییەکی گەورە بۆ سەر 
ئاسایشی داگیرکەرانی کوردستان ساز بکا. بێ گومان 
سەرچاوەی مەشروعییەتی ئەم هێزە لە خەباتی ڕەوای 
نەتەوەیی و پابەندب��وون بە ئایدیۆلۆژیی ڕزگاریکەری 

کوردایەتیدایە.
ئایدیۆلۆژی��ی کوردایەتی و حیزبی سیاس��ی، هێزی 
نەرم و ڕێکخ��ەری فاکتەرە جیاوازەکانی دەس��ەاڵتە 
لە کوردس��تان. لە ڕاس��تیدا ئەگ��ەر ئایدیۆلۆژییەکی 
دیاریک��راو نەبێ چ��ۆن دەک��رێ نەتەوەیەکی مەزن 
بەرەو س��ازکردنی کیانێکی کوردی بڕوا و هەروەها لە 
بەرامبەر هێزەکانی ناوچەدا، وەک هێزێکی بەرگریکار 
لە بوونی کورد لە جیهاندا خۆی نیشان بدا. ئاشکرایە، 
ئەگەر حیزبە سیاسییەکانی کوردستان نەبن کە بتوانن 
داواکارییەکان��ی کورد لە چوارچێوەیەکی سیاس��یدا 
بگونجێنن، داواکاریی کەلتووری، یاسایی و کۆمەاڵیەتی 
بە هیچ شوێنێک ناگا. حیزبە سیاسییەکانی کوردستان 
تەنی��ا لە ڕێگەی پەیڕەوکردنی بەرژەوەندیی نەتەوەیی 
و مافی دیاری کردنی چارەنووس��ە، کە  دەتوانن وەک 
هێزێک��ی بەرچاو ل��ە ناوچەکەدا خۆی��ان دەرخەن و 
مەودای خۆیان لە گەڵ ڕەوتە ڕێفۆرمیستەکان بپارێزن. 
پیویستە سەرچاوە و فاکتەرەکانی هێز و بەرژەوەندیی 
نەتەوەیی بە ش��ێوەی هاوکات تەریب بکرێن. ئەکتی 
سیاسی کاتێک دەستکەوتی بەدواوە دەبێ کە دیدێکی 

واقعبینانە لە ژینگەی ناوخۆ و دەرەوە بەرایی بدات.





تیۆری



ئاماژه
لەم وتارەدا هەوڵ دەدەم جەخت لەسەر پێویستیی ئامادەبوونی هێزی پێشمەرگە لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان و هەندێ لە هۆکارەکانی ئەو پێویستییە بکەمەوە. تەنانەت ئەگەر هێزی پێشمەرگەی 
کوردستان لە قۆناغی ئێستادا و بە هۆی خوێندنەوەی بارودۆخی ناوچە و دۆخی ئێران و هەروەها 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان، چاالکیی ئەوتۆی نەبێ، بەاڵم پێویستە بەردەوام ئامادە بێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوە 
لەگەڵ هەڕەشە و مەترسییەکانی داهاتوو. بۆیە هەوڵ دەدەم گرنگیی ڕۆڵی پێشمەرگە لە ساتی 

سەرهەڵدانی ئانارشی و دیلێمای ئەمنییەتی لە داهاتوودا ڕوون بکەمەوە.

ئانارشیی نێوخۆیی و پێویستیی 
ئامادەبوونی هێزی پێشمەرگە 

د. محەمەد حسەین زادە
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پێشەکی
زێدەڕۆی��ی نیی��ە ئەگەر بگۆترێ��ت کە هیچ 
هێزێک بە ڕادەی پێش��مەرگە لە سەر ڕەوتی 
خەبات و مێژووی سیاسی و گۆڕانکارییەکانی 
کوردس��تان، کاریگەریی دانەناوە. ئاش��کرایە 
 National( ک��ە ژی و مان��ەوەی نەتەوەی��ی
س��ەرەکیترین  و  گرنگتری��ن   )Survival
ئامانج��ی هەم��وو نەتەوەکانە ل��ە جیهاندا و 
ه��ەر بۆی��ە هەموو نەت��ەوەکان ب��ە تایبەت 
نەتەوە خ��اوەن دەوڵەت��ەکان، هەوڵیان داوە 
ل��ە ڕێ��گای دامەزراندنی هێ��زی ئەرتەش و 
س��وپای نەتەوەییی خۆیان��ەوە، ئەمنییەت و 
مانەوەی خۆی��ان دابین بکەن. ل��ەو نێوەدا، 
نەتەوەی کورد، وەک گەورەترین نەتەوەی بێ 
دەوڵەت، جگە لە هێزی پێشمەرگە، هیچ هێز 
و کەرەس��ەیەکی بۆ پاراس��تنی خۆی نەبووە. 
لە ڕاس��تیدا ئەوە هێزی پێش��مەرگە بووە کە 
ل��ە کوردس��تانی داگیرکراو و دابەش��کراودا، 
بەردەوام لە بەرانبەر سیاس��ەتی داگیرکەرانە، 
حاش��الێکەرانە و تەفروتووناکەرانەی دەوڵەتە 
داگیرکەرە جیاوازەکاندا وەس��تاوەتەوە و هێچ 
کات نەیهێش��تووە کە دۆژمنان، سیاس��ەتە 
دژە کوردییەکانی خۆیان لە کوردس��تان، بە 
ئاس��انی و یان النیکەم بە بێ دانی تێچووی 
زۆر ئەنجام بدەن. پێش��مەرگە هەرچەندە لە 
ڕووی چەکوچۆڵ و هێزی مادییەوە هێزێکی 
هاوس��ەنگی لەگەڵ دۆژمندا نەب��ووە، بەاڵم 
ب��ە ئازایەتی و بوێ��ری و دلێرییەکانی خۆی، 
بووەتە هۆی مانەوە و دابین کردنی ئەمنییەتی 

نەتەوەکەی. 
س��ەرەڕای ئەوە، لەم س��ااڵنەی دواییدا 
ویرەویرێ��ک س��ەبارەت ب��ە کوتاییهاتن��ی 
پێویستیی پێشمەرگە بیس��تراوە. ئەگەر چاو 
لەوانە داپۆشین کە بە ئەنقەست و لە ناوەندە 
پیالنداڕێژییەکان��ی داگیرکەرانەوە خەڵک لە 
هێ��زی پێش��مەرگە بێ هیوا دەک��ەن، باقی 
ڕەخنەگران��ی هێزی پێش��مەرگە، بە تایبەت 
پەنایان بردووەتە بەر س��ێ بیانوو و پاس��اوی 

نەگونجاو. یەکەم، هەندێ س��اویلکە، بڕوایان 
وای��ە کە بنەما و بنچینەی سیاس��ەت کردن 
و سیاس��ەتی کردەوەیی لە جیهان و ناوچەدا 
گۆڕانکارییەکی بنچینەییی بە خۆیەوە بینیوە 
و ب��ەم  گریمانەوە، لەس��ەر ئ��ەو بڕوایەن کە 
جێگای  دەبێ��ت  گفتوگۆ-تەوەر  سیاس��ەتی 
سیاسەتی ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداری لەگەڵ 
دەوڵەتان��ی داگیرکەردا بگرێتەوە. دەس��تەی 
دووی��ەم، مەس��ەلەی نەبوونی هاوس��ەنگیی 
هێز لە نێوان پێش��مەرگە و سوپای دەوڵەتە 
داگیرکەرەکان��دا زەق دەکەنەوە و دەڵێن کە 
هێزی پێش��مەرگە ناتوانێت هیچ قازانجێکی 
ل��ەم ڕووبەڕووبوونەوەی��ەدا هەبێت. تاقمێکی 
دیکەیش بە هۆی دڵساردی و ناهۆمێدی لەو 
سیاسەتە ناس��ەرکەوتووانەی کە هەندێک لە 
حیزبەکان گرتوویانەتە بەر و نەگەیش��توونەتە 
ئامانجەکانی��ان، تاوان��ی ئەو س��ەرنەکەوتنە 
دەخەن��ە ئەس��تۆی پێش��مەرگە و باس��ی 

ناکارامەییی ئەو هێزە لە ڕابردوودا دەکەن.
بەاڵم هیچ کام لەو بیانوو و پاساوانە گونجاو 
و دروس��ت نین. ئەوانەی کە باسی گۆڕانێکی 
ق��ووڵ و جددی ل��ە چییەت��ی و ناوەڕۆکی 
سیاسەت و شێوازی سیاسەت کردندا دەکەن، 
ڕوون��ی ناکەن��ەوە ک��ە چ گۆڕانکارییەک لە 
سیاس��ەتی دەوڵەتانی داگیرک��ەردا هاتووەتە 
ئاراوە و واڵم نادەنەوە کە بۆچی ئەو دەوڵەتانە 
هەر وەک پێشوو، هەوڵی چەوساندنەوە و پاکتاو 
کردنی نەتەوەی ک��ورد دەدەن. ناڵێن ئەگەر 
لە ڕابردوودا خەباتی پێش��مەرگە پێویست و 
ڕەوا بووە، ئێستا بۆچی ئەو پێویستییە نەماوە؟ 
ئەوانەیش کە باسی ناهاوسەنگیی هێز دەکەن، 
بە حەقێقەت، تێ نەگەیشتوون کە لە بنەڕەتدا 
گرفتی س��ەرەکیی ئێمە نەبوونی هاوسەنگی 
ب��ووە و ئەگ��ەر ک��ورد هاوس��ەنگیی هێزی 
لەگ��ەڵ داگیرکەران هەبوای��ەت، لە بنەڕەتدا 
خاک و نیش��تمانیان داگیر نەدەکرا. ئەوانەش 
کە پێش��مەرگە بە تەواوەتی بە ناسەرکەوتوو 
دەزان��ن و دڵس��ارد و ناهۆمێ��دن لە هێزی 
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پێش��مەرگە، دان ب��ەو حەقێقەتەدا نانێن کە 
مانەوەی ئێس��تامان، بەرهەمی بەخت کردنی 
گیان و لەخۆبردوویی هێزی پێشمەرگە بووە. 
هیچ کام لەو ڕەخنەگرانە واڵمێکی ڕوون بەم 
پرسیارە نادەنەوە کە ئەگەر هێزی پێشمەرگە 
لە باش��وور و گەریال لە ڕۆژئاوای کوردستان 
نەبوای��ەت، ئایا بەدەس��تهێنانی ئ��ەم ڕادەیە 
لە س��ەربەخۆیی مومکین دەب��وو؟ هەروەها 
کێش��ەیەکی گەورەتر و هاوبەشی هەموو ئەو 
بێ بڕوایان��ە )ب��ە هێزی پێش��مەرگە( ئەوەیە 
کە تا ئێس��تا نەیانتوانیوە هێزێکی باش��تر لە 
پێشمەرگە بناسێنن و هیچ جێگرەوەیەکیان بۆ 

ئەو هێزە نەتەوەیی و نیشتمانییە 
نیە ک��ە کارامەیی��ی خۆی لە 
کوردس��تاندا،  خەباتی  ڕەوت��ی 

سەلماندووە. 
پێش��مەرگە  ه��ەر  ن��ەک 
بووە کە لە ڕاب��ردوودا مانەوەی 
نەتەوەییی دەستەبەر و مسۆگەر 
داهاتوویشدا  لە  بەڵکوو  کردووە، 
ئەگەر دۆخی سیاس��ەت کردن 
ه��ەر دۆخی جاران )و ئێس��تا( 
بێ��ت، دووب��ارە تەنی��ا هیوا و 
هۆمێ��دی ک��ورد بۆ مس��ۆگەر 
ئەمنییەتی  و  مان��ەوە  کردن��ی 
خۆی، هێزی پێشمەرگە دەبێت. 

النیک��ەم ئەزموونەکان��ی ئەم چەند س��اڵەی 
دوایی لە دوو بەش��ی کوردس��تان- باش��وور 
و ڕۆژئاوا- نیش��اندەری ئەوەی��ە کە لە کاتی 
سەرهەڵدانی مەترسی و هەڕەشەکان لە الیەن 
دەوڵەتان��ی ناوەندی و گ��رووپ و ڕێکخراوە 
تیرۆریس��تییەکاندا بۆ س��ەر نەتەوەی کورد، 
هێزی پێشەنگی بەرگریکاری نەتەوەیی، هەر 
پێش��مەرگە بووە. دیارە داهاتووی ڕۆژهەاڵتی 
نییە  ئەوتۆی  کوردس��تانیش جیاوازییەک��ی 
و نابێت. حاش��اهەڵنەگرە ک��ە هەم دەوڵەتی 
داگیرک��ەر و ه��ەم هەندێ ل��ە الیەنەکانی 
دیکە لە ئێران��دا وەک دۆژمن دەڕواننە کورد 

و هی��چ پێداچوونەوەیەک لە تێڕوانینی ئەوان 
بە نیس��بەت نەتەوەی ک��ورد ڕووی نەداوە و 
ئەگ��ەر هەلێکیان ب��ۆ هەڵکەوێت و دەرفەت 
ب��ە گونجاو بزان��ن، وەک قۆناغەکانی پێش��و 
پەالم��اری نەتەوەی ک��ورد دەدەن. کەوابوو، 
نەت��ەوەی ک��ورد دەبێت ب��ەردەوام ئامادەی 
ڕووبەڕووبوون��ەوەی هەڕەش��ەکانی داهات��وو 
بێت و لەو نێوەدا پێش��مەرگە گرنگترین ڕۆڵ 

دەگێڕێت.
 ئەم نووسراوەیە، هەوڵێکە بۆ واڵم دانەوەی 
ئەو پرسیارە کە پێویستیی ئامادەبوونی هێزی 
پێش��مەرگە لە ڕۆژهەاڵتدا چییە؟ گریمانەی 
س��ەرەتاییی م��ن ئەوەی��ە کە 
لەبەر ئ��ەوەی کە ه��ەر جۆرە 
سیاس��ی-  گۆڕانکارییەک�����ی 
ئەمنییەتی جددی و بە تایبەت 
الوازیی دەوڵەتی ناوەندی دەبێتە 
و  ئانارشی  س��ەرهەڵدانی  هۆی 
ناوخۆیی و  دیلێمای ئەمنییەتی 
لە ئاوا حاڵەتێکدا نەتەوەی کورد 
جگە لە پشت بەستن بە هێزی 
پێش��مەرگە هیچ هیوایەکی بە 
مانەوەی خ��ۆی نییە، هەر بۆیە 
هێزگرتن و ئامادەییی پێشمەرگە 

پێویستییەکی حاشاهەڵنەگرە.
ئەم  ل��ە درێژەدی  کەوابوو، 
بابەتەدا، پاش ئاماژەیەکی کورت بۆ ئانارش��ی 
و دەرئەنجامەکانی، گرنگی و ڕۆڵی سەرەکیی 
پێشمەرگە لە ساتی س��ەرهەڵدانی ئانارشیی 
نێوخۆی��ی و دیلێم��ای ئەمنییەتی��دا ڕوون 
دەکەم��ەوە و  بە ناس��اندنی »ڕاس��ان« وەک 
نموونەی سیاس��ەتێکی گونجاو بۆ ئەو قۆناغە 
مەترس��یدارە، کۆبەند و دەرەنجامی باس��ەکە 

پێشکەش دەکەم. 

ئانارشی نێودەوڵەتی
ئانارشی )Anarchy(، تایبەتەمەندیی سەرەکیی 
 Inter-state( نێودەوڵەتیی��ە  سیس��تەمی 

لە ڕاستیدا 
ئەوە هێزی 

پێشمەرگە بووە کە لە 
کوردستانی داگیرکراو 

و دابەشکراودا، 
بەردەوام لە بەرانبەر 

سیاسەتی داگیرکەرانە، 
حاشالێکەرانە و 

تەفروتووناکەرانەی 
دەوڵەتە داگیرکەرە 

جیاوازەکاندا 
وەستاوەتەوە
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system(. ئانارش��ی بە مانای بێسەرەوبەرەیی 
و پاش��اگەردانی یان بێ  نەزمی نییە، بەڵکوو 
خ��ۆی ج��ۆرە نەزمێکە و مان��ای ئەوەیە کە 
لە سیس��تەمی نێودەوڵەتیدا دەس��ەاڵت یان 
دەوڵەتێکی ناوەندی لە سەرەوەی دەوڵەتەکاندا 
بوونی نییە و سیستەم، سیستەمێکی پلە بەندی 
)Hierarchic( نی��ە و دەوڵەتەکان النیکەم لە 
ڕووی تێوری )و یاس��اییەوە( پێکەوە بەرابەر 
و هاوس��ەنگن. ب��ە واتایەکی دیک��ە، هەموو 
دەوڵەتەکان خاوەن دەس��ەاڵت و سەربەخۆن 
)تەنیا خاڵی جیاکەرەوەی دەوڵەتەکان، ئاستی 
هێز و توانایانە(. ئەو تایبەتەمەندییە تا ڕادەیەک 
پاوەجێ و هەتاهەتایییە و دەوڵەتەکان ناتوانن 
لێی دەرباز بن]1[. سەرچاوەی زۆربەی ملمالنێ 
و ش��ەڕەکان ل��ە سیس��تەمی نێونەتەوەیی 
بۆ  )International system(دا، دەگەڕێت��ەوە 
ئانارش��ی. دەوڵەتەکان لە دۆخی ئانارش��یکدا 
دەبێت بەشوێن ئەمنییەتی خۆیانەوە بن، لەبەر 
ئەوەی کە هی��چ دەوڵەت یان ناوەندێک نییە 
کە لە ئەگەری پەالمار و هێرش��ی الیەنێکی 

دیکەدا، ئەمنییەتیان بپارێزێت. 
لەوانەی��ە دەوڵەت��ەکان ب��ە مەبەس��تی 
پاراس��تنی خۆیان و دابین کردنی ئاس��ایش 
و ئەمنییەتی��ان، هەندێ هەن��گاو هەڵبگرن 
و سیاس��ەتگەلێکی تایب��ەت بگرنە بەر. بەاڵم 
ئاکام و دەرئەنجامی ئەو هەنگاو و سیاس��ەتە 
 Arms( تاکالیەنان��ە، کێبەرکێ��ی چەکوچۆڵ
races( و سەرهەڵدانی هاوپەیمانییەتییەکانە و 
لە ئاکامدا ئەو دۆخە بە سەرهەڵدانی دیلێمای 
ئەمنییەت��ی )یان تەگ��ەرەی ئەمنییەتی یان 
 )Security dilemma( )تەنگەژەی ئەمنییەتی
توندت��ر و مەترس��یدارتر دەبێتەوە و ئەگەری 
پێکدادان و ش��ەڕ لە نێوان دەوڵەتەکاندا زیاد 
دەبێ��ت. ئەوە مان��ای وایە کە ئ��ەو ئامراز و 
کەرەس��انەی کە ئەمنییەتی الیەنێک دابین 
دەکەن، دەبنە هۆی ترس و دڵەڕاوکێی الیەن 
یان الیەنەکانی دیک��ە. کەوابوو، تەنانەت ئەو 
دەوڵەت��ەی کە بە مەبەس��تی بەرگری کردن 

لە خۆ، چەکوچ��ۆڵ کۆ دەکاتەوە، ڕووبەڕووی 
واڵمی هاوشێوەی الیەنەکانی دیکە دەبێتەوە. 
هەر بەو ش��ێوەیە، هاوپەیمانییەتییەک کە بە 
مەبەستی دابین کردنی ئاسایشی ئەندامەکانی، 
دەست دەداتە بەهێز کردنی خۆی، بەستێنی 
نیگەرانیی هاوپەیمانییەتییەکانی دیکە س��از 

دەکات.]2[ 
لە ئاوا جیهانێکدا، دەوڵەتەکان پەیجووی 
Itself-( خۆخ��واز  و  خۆیان��ن  مان��ەوەی 
Interested(ن. واتا ئەو دەوڵەتانە لە پەیوەندی 
لەگەڵ یەکتری و لەژێر کاریگەریی سیستەمی 
ئانارشیکدا کردەوەی هاوشێوە لە خۆ دەنوێنن 
و هەمووی��ان بە مەبەس��تی دابی��ن کردنی 
لە ڕێگای س��تراتێژیی  ئەمنییەتی خۆی��ان، 
 )External balance( هاوس��ەنگیی دەرەکی 
)بۆ نموونە هاوپەیمانییەتی( یان هاوسەنگیی 
)Internal balance( )سیاس��ەی  ناوخۆی��ی 
خۆیارمەتی/Self-helping( هێزەوە، هاوکێشی 
و هاوس��ەنگیی خۆی��ان لەگ��ەڵ الیەنەکانی 
دیکەدا دەپارێ��زن. زۆرجاریش ئەمنییەت بە 

پێی توانای سەربازی پێناسە دەکرێت.]3[ 
ئاماژەمان بەو خاڵە گرنگە کرد کە تەنانەت 
ئەگ��ەر الیەنێ��ک تەنیا بە مەبەس��تی دابین 
کردنی ئەمنییەتی خۆی، خۆی پڕچەک بکات، 
الیەنەکانی دیکە هەس��ت بە نائەمنی دەکەن 
و هەڵوێس��تی هاوشێوە لە خۆ دەنوێنن. جۆن 
هێرتز )John H.Herz( کە بۆ یەکەم جار باسی 
دیلێم��ای ئەمنییەتیی کرد، ب��ڕوای وابوو کە 
هەست کردن بە نائەمنی، دەرئەنجام و ئاکامی 
دڵەڕاوک��ێ و ترس و بەدگومانیی دووالیەنەیە 
و هەر ئ��ەوەش دەوڵەتەکان ناچار دەکات کە 
بۆ وەدەس��تهێنانی هێزی زیاتر، بە مەبەستی 
دابی��ن کردنی ئەمنییەت، لەگ��ەڵ یەکتریدا 
کێبەرکێ و ملمالنێ بکەن. دەوڵەتەکانی دیکە 
لەوە دڵنیا نین کە ئ��ەو هێزە لە دژی ئەوان 
کۆ نەکرێتەوە و هەر بۆیە ئەوانیش بە پڕجەک 
کردن و بەهێز کردنی خۆیان، بەرپرچ و واڵم 
دەدەن��ەوە.]٤[ بە حەقێق��ەت، دەوڵەتەکان لە 
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بەرانبەر پەالماردان، شکس��تخواردن، کەوتنە 
ژێر ڕکێف ی��ان تەفرووتووناب��وون لە الیەن 
دەوڵەتان��ی دیک��ەوە، نیگەران��ی ئەمنییەتی 
خۆیانن؛ هەر بۆیە هان دەدرێن بە مەبەستی 
هەڕەش��انە،  ئەو  لەگ��ەڵ  ڕووبەڕووبوون��ەوە 
هێزی زیاتر کۆ بکەنەوە. ئەمەش هەمدیس��ان 
الیەنەکانی دیکە نیگەران دەکاتەوە و کەوابوو 
هیچ الیەنێک ناتوانێت بە تەواوەتی هەس��ت 
بە ئەمنییەت و ئاس��ایش ب��کات و هەر بۆیە 
کێبەرکێ بۆ کۆ کردنەوەی چەکوچۆڵ و زیاد 
کردن و کەڵەکە کردنی هێز بەردەوام دەبێت 
و دیلێم��ای ئەمنییەت��ی توندت��ر دەبێتەوە. 
کەوابوو، دەبێت بڵێین کە بنچینەی دیلێمای 
ئەمنییەت��ی، بەدگومانی و ترس��ی واڵتانە لە 
یەکتری و ئەو ترس��ەش هەتاهەتایییە و هیچ 
کات لە سیستەمی نێونەتەوەیی ناسڕێتەوە و 
داناماڵڕێت و ئەوەش تراژیدییایەکی سامناک و 
ژانەسەرێکی خۆفناکە و سەرچاوەی سەرەکیی 
زۆربەی ناکۆکی و ملمالنێ و ش��ەڕەکانە و تا 
کاتێک ئانارش��ی لە سیستەمی نێونەتەوەییدا 
زاڵە، هی��چ ڕێگایەکییش ب��ۆ ڕزگاربوون لەو 

تەنگەژەیە، نییە. ]5[ 
لێرەدا پێویس��تە ئام��اژە بکرێت کە ئەم 
دۆخە نەک هەر ل��ە گۆڕەپانی نێونەتەوەییدا، 
بەڵکوو لە دۆخ��ی ناوخۆیی و بە تایبەت لەو 
واڵتانەیدا کە چەندین نەتەوەی جیاواز لە خۆ 
دەگرێت و بە تایبەت لە واڵتانی فرەنەتەوەی 
نادێموکراتیکدا، ئەگ��ەری دەرکەوتنی هەیە. 
یوگس��الڤیی پێش��وو، عێراق و ب��ە تایبەت 
س��ووریا نموونەی ئەو واڵتان��ەن کە دۆخی 
ئانارش��یی نێوخۆیییان ئەزم��وون کردووە. با 

بزانین ئانارشیی نێوخۆیی چییە؟ 

ئانارشیی نێوخۆیی  
بە پێچەوان��ەی سیس��تەمی نێودەوڵەتی کە 
سیس��تەمێکی ئانارشیکە و هیچ دەسەاڵتێکی 
ناوەندی یان بانتر لەس��ەر دەوڵەتەکانەوە نییە 
کە بەر بە ملمالنێ و پێکدادان و شەڕ بگرێت، 

گریمان��ە ئەوەیە ک��ە سیس��تەمی ناوخۆیی 
 ،)hierarchy( واڵتەکان جۆرێک پلە و پای��ە
ن��ەزم و یاس��ای تێدایە و ه��ەر بۆیە هەموو 
ش��ارۆمەندان و گرووپ��ەکان و نەتەوەکان��ی 
ناوخۆی واڵت، هەست بە ئەمنییەت دەکەن. 
دەوڵ��ەت لە ئاس��تی نێوخۆییدا ل��ە ڕێگای 
دام��ودەزگا و ناوەن��د و ڕێکخراوەکانەوە، بەر 
بە هەر جۆرە دەس��تێوەردان و هەڕەشەیەکی 
تاک و گرووپەکان بۆ س��ەر یەکتری دەگرێ 
و لە ش��انۆی دەرەکی��دا ئەرکی پاراس��تنی 
مانەوەی��ان وەئەس��تۆ دەگرێ��ت و خۆی بە 
نوێنەری ئیرادە، خواست، ئاوات و ئارەزووەکان 
و بەرژەوەندییەکان��ی دانیش��توان و هەم��وو 
گرووپ��ەکان دەزانێ��ت کە ل��ە چوارچێوەی 
س��نوورەکانیدا دەژی��ن و ل��ە ه��ەر جۆرە 
هەڕەشەیەک دیانپارێزێت. ئەوە بە تایبەت لە 
واڵتانی ف��رە نەتەوەی دێموکراتیکدا بە زەقی 
بەرچاو دەکەوێت. لە ئ��اوا کۆمەڵگەگەلێکدا، 
خەڵکی��ش دەوڵ��ەت ل��ە خۆی��ان دەزانن، 
الیەنگەری��ی ل��ێ دەک��ەن و بۆ چارەس��ەر 
کردنی کێش��ەکانی هەوڵ دەدەن و لە کاتی 
ڕووبەڕووبوونەوە لەگ��ەڵ دۆژمنانی دەرەکیدا 
گیانی خۆیان بەخت دەک��ەن. بەاڵم ئەوە لە 
هەموو کۆمەڵگەکاندا و لە هەموو س��اتەکاندا 
بەرچاو ناکەوێت و واڵتانێک هەن کە خەڵک و 
نەتەوەکانی ناوخۆ، ئاوا هەستێکیان بۆ دەوڵەتی 
خاوەن دەسەاڵت نییە. هۆکارەکەی ئەوەیە کە 
خودی ئەو نەتەوەگەلە لە ناوخۆدا، بەرەوڕووی 
نائەمنین.]6[ بە تایبەت لە واڵتانی فرە نەتەوەی 
نادێموکراتیک��دا، زۆر جار دەوڵەت نەک هەر 
نوێن��ەری نەت��ەوەکان نیی��ە و ئەمنییەتیان 
ناپارێزێ��ت، بگ��رە خۆی )یان ب��ە یارمەتیی 
نەتەوەیەکی زاڵ( دەبێتە هەڕەش��ە بۆ س��ەر 
نەتەوەکانی دیکە. بە تایبەت لەو واڵتانەی کە 
نەتەوەکان بە زۆرەملێ کەوتبێتنە نێو سنوورە 
دەس��تکردەکانەوە و دەوڵەت لە ڕێگای هێزی 
سەربازییەوە دەستی بەسەر خاک و سەرچاوە 

ئابوورییەکانی ئەو نەتەوانەدا گرتبێ. 
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لەو جۆرە واڵتانەدا، ل��ە ئەگەری داڕمان 
یان تەنانەت الوازبوون��ی دەوڵەتی ناوەندیدا، 
هاوش��ێوەی ئاس��تی نێودەوڵەتی، ئانارشی و 
دیلێمای ئەمنییەتی دێتە ئاراوە. بەو مانایە کە 
هەر یەک ل��ە نەتەوەکان هەوڵی ئەوە دەدەن 
کە لە ڕێ��گای کۆ کردن��ەوەی چەکوچۆڵ و 
تەنان��ەت هێ��رش کردنە س��ەر نەتەوەکانی 
دیک��ە، ه��ەم ئەمنییەتی خۆی��ان بپارێزن و 
ه��ەم هەوڵی دابی��ن کردن��ی ئامانجەکانیان 
ب��دەن. ئەگ��ەری زۆر هەی��ە ک��ە دەوڵەتی 
ناوەن��دی خۆی یان ب��ە هاوکاریی نەتەوەی 
زاڵ، هێ��رش بکاتە س��ەر نەتەوەکانی دیکە. 

لە ڕاس��تیدا لە دۆخی ئانارشیی 
نێوخۆیی��دا، هەر گرووپ و یان 
نەتەوەی��ەک، وەک الیەنێک��ی 
سەربەخۆ و بە مەبەستی دابین 
کردنی بەرژەوەندییەکانی خۆی 
یوگس��الویی  دەجووڵێت��ەوە. 
پێشوو و عێراق و سووریای ئەم 
س��ااڵنەی دوایی نموونەی ئەو 
واڵتانەن کە بینیومانە ئانارشی و 
نێوخۆیی  ئەمنییەتیی  دیلێمای 
ل��ە نێویاندا س��ەری هەڵداوە و 
ئەکتەرێکی  وەک  نەت��ەوەکان 
سەربەخۆ سیاسەتیان کردووە و 
ئامانجی  دابین کردنی  بەشوێن 

خۆیانەوە بووەن. لە س��ووریای ئەم سااڵنەی 
دوایی��دا بینیم��ان کە چۆن ه��ەم دەوڵەتی 
ناوەندی، ه��ەم ئەکتەرە دەرەکییەکان )وەک 
تورکیا( و هەم ڕێکخراوە تیرۆریستییەکان بە 
ئیدیع��ای نوێنەرایەتیی نەتەوە یان ئایینێکی 
دیکە پەالماری نەت��ەوەی کوردیان دا. بەاڵم 

ئانارشیی نێوخۆیی  چۆن سەرهەڵدەدات؟

ــیی  ئانارش ــەرهەڵدانی  س ــی  چۆنییەت
نێوخۆیی 

بە کورتی، ئانارش��یی نێوخۆیی  )و دیلێمای 
ئەمنییەتی(، کە ئەگەری ملمالنێ و ناکۆکی و 

شەڕ لە نێو واڵتەکاندا، بەرز دەکەنەوە، لەوانەیە 
بە سێ ش��ێوە بێنە ئاراوە. یەکەم ئەوەی کە 
دەوڵەتێک لە دەرەوە، بە هۆکارێکی تایبەت، 
هێرش بکاتە س��ەر دەوڵەتێکی فرە نەتەوەی 
نادێموکراتیک. دوویەم، دەوڵەتی ناوەندی بە 
هۆی شۆڕش��ی هەمەالیەنەی شارۆمەندانەوە 
توانای بەڕێوەبەری��ی کاروباری نەمێنێت یان 
بەرەو هەڵوەش��انەوە بڕوات. ل��ەو حاڵەتانەدا 
دەوڵەت��ی ناوەندی یان تووش��ی هەرەس و 
هەڵوەشاندنەوە و داڕمان دەبێت یان ئەوەندە 
الواز دەبێت کە کونتڕۆڵی خۆی لە دەس��ت 
دەدات. ل��ەو کاتەدا نەتەوەکان��ی دیکە و بە 
تایبەت ئەو نەتەوانەی کە هەست 
بەوە دەکەن کە خاک و واڵتیان 
لە الی��ەن دەوڵەتی ناوەندییەوە 
داگی��ر ک��راوە، دەرفەتێکی��ان 
ب��ۆ دەڕەخس��ێت ک��ە هەوڵی 
نیش��تمانیان  ڕزگاریی خاک و 
نەت��ەوەکان  هەم��وو  ب��دەن. 
وەک ئەکتەرێک��ی س��ەربەخۆ 
پەیج��ووی بەرژەوەندییەکان��ی 
خۆیان دەبن. دەوڵەتی ناوەندی 
و نەتەوەی باندەس��تیش کە تا 
ئ��ەو کات نەتەوەکانی دیکەیان 
بەرەی��ەک  چەوس��اندووەتەوە، 
پێ��ک دەهێن��ن. میکانیزم��ی 
ئانارش��یی نێودەوڵەتی لە ئاستی نێوخۆییشدا 

بەرچاو دەکەوێت. 
حاڵەت��ی س��ێیەم ئەوەیە ک��ە ملمالنێ 
و ناکۆکیی��ە نێوخۆییەکان��ی ئ��ەو واڵتانەی 
ک��ە چەندی��ن نەتەوە ل��ە س��نوورەکانیاندا 
ه��ەن، لە ڕێ��گای گفتوگ��ۆ و وت ووێژ و بە 
ش��ێوازی ئاش��تیخوازانە چارەسەر نەکرێن و 
ناکۆکییەکان بڕۆنە ئاس��تی پێکدادان و شەڕ. 
ئەگەری ئەوە هەی��ە کە ملمالنێ و ناکۆکیی 
نەرمی فرهەنگی و شوناس��ی، بگۆڕدرێت بۆ 
ملمالن��ێ و دیلێمای ئەمنییەتیی س��ەختی 
س��ەربازی. دیلێمای شوناسی، زۆر جار پێی 

بنچینەی دیلێمای 
ئەمنییەتی، بەدگومانی 

و ترسی واڵتانە لە 
یەکتری و ئەو ترسەش 

هەتاهەتایییە و هیچ کات 
لە سیستەمی نێونەتەوەیی 
ناسڕێتەوە و داناماڵڕێت 
و ئەوەش تراژیدییایەکی 
سامناک و ژانەسەرێکی 
خۆفناکە و سەرچاوەی 

سەرەکیی زۆربەی ناکۆکی 
و ملمالنێ و شەڕەکانە
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دەگودرێ��ت دیلێمای ئەمنییەتی کۆمەڵگەیی 
)Societal Security dilemma(.]7[ بە تایبەت 
ئ��ەوە لە کاتێک��دا ڕوو دەدات کە لە واڵتانی 
نەتەوەیەکی  ی��ان  دەوڵ��ەت  فرەنەت��ەوەدا، 
باندەس��ت و زاڵ  یان دەوڵەتێکی داگیرکەر، 
بە نیاز بێت فەرهەنگ و شوناسی نەتەوەکانی 
دیکە ی��ان ئەو نەتەوانەی ک��ە خاکی داگیر 
کردوون، بسڕێتەوە و بەرەڕووی پەرچەکداری 

ئەوان ببێتەوە. 
دی��ارە هەموو نەتەوەیەک پێویس��تی بە 
ئەمنییەت��ی کۆمەڵگەیی هەی��ە. ئەمنییەتی 
کۆمەڵگەیی توانای کۆمەڵگەیە بۆ پاراس��تنی 

سەرەکییەکانی  تایبەتەمەندییە 
خ��ۆی ل��ە بەرانبەر هەڕەش��ە 
ڕاس��تەقینە ی��ان ئەگ��ەری و 
هەس��تپێکراوەکاندا. واتا توانای 
زمان،  هێماگ��ەل،  پاراس��تنی 
ئایی��ن، شوناس��ی نەتەوەیی و 
داب و نەریت��ە.]8[ کۆمەڵگەکان 
گرنگییەکی زۆر دەدەنە فاکتەری 
کۆمەڵگەیەک  ئەگەر  ش��وناس. 
شوناس��ی خۆی لەدەست بدات 
ئیتر بەردەوام نابێت. بە تایبەت 
ئەو ج��ۆرە ئەمنییەتە بۆ نەتەوە 
بێ دەوڵەتەکان گرنگە و هەوڵ 
هەرچەشنە  بەرەوڕووی  دەدەن 

هەڕەش��ە یان پەالمارێک بۆ سەر شوناسیان 
ببنەوە.]9[  ش��وناس خاڵی جیاکەرەوەی نێوان 
»من«/«ئێم��ە« و »بێگانە«/«ئ��ەوی دیکە«یه و 
هەستێکە کە بەستراوەییی تاکێک بە واڵتێک 
و کۆمەڵگەیەک��ی تایبەتەوە نیش��نا دەدات. 
مێ��ژووی هاوب��ەش، بەرژەوەندیی هاوبەش و 
چارەنووس��ی هاوبەش نموونەی ڕەهەندگەلی 
ئەم شوناس��ەن و دەبنە هۆی یەکگرتوویی و 
هاوڕێیەتیی ئەندامان��ی کۆمەڵگەیەک لەگەڵ 
یەکتری��دا. شوناس��ی کۆمەڵەی��ی دەتوانێت 
بدرێت.  ڕەپاڵی س��ەرچاوەگەلی جۆراوج��ۆر 
ب��ۆ نموونە، یەکێک ل��ە گرنگترین جۆرەکان 

یان گێڕانەوەکان یا س��ەرچاوەکانی شوناسی 
کۆمەڵەیی، نەتەوەیە ک��ە دەبێتە هۆی هاتنە 

ئارای چەمکی شوناسی نەتەوەیی.
شوناس��ی نەتەوەیی جۆری هەست کردن 
بە بەس��تراوەیی بە نەتەوەیەک��ی تایبەتە. لە 
ڕاستیدا خەڵک بەردەوام خوازیاری ئەوەن کە 
بەشێک بن لە نەتەوەی خۆیان و لەو ڕێگایەوە 
هێماگەل،  ک��ە  نەتەوەی��ەک  بناس��رێنەوە. 
ش��وێنگەلی پی��رۆز، داب و نەری��ت، مێژوو، 
پاڵەوانانی مێژوویی و فەرهەنگی و نیشتمانیی 
تایبەتی هەی��ە. ئەمنیەت��ی کۆمەڵگەیی واتا  
پاراس��تن و چاوەدێریی ئەو تایبەتەمەندییانە 
و  پاراس��تن  هەروەه��ا  و 
یەکپارچەی��ی  بەردەوامی��ی 
واڵت یان هەبوونی جەس��تەیی 
پاراستن  نەتەوەیی،  کۆمەڵگەی 
و بەردەوامی��ی یەکپارچەی��ی، 
پێکەوەبەس��تراوەییی  و  کۆکی 
نێ��وان ئەندام��ان، پاراس��تن و 
بەردەوامی��ی زمانی نەتەوەیی و 
بەردەوامی��ی میراتی ئەدەبی و 
فەرهەنگیی هاوبەش، پاراس��تن 
و بەردەوامی��ی داب و نەری��ت، 
ئایی��ن و بۆن��ە نەتەوەیییەکان، 
بەردەوامی��ی  و  پاراس��تن 
و  مێژووییی��ەکان  فاکت��ەرە 
بیرەوەرییە هاوبەش��ە کۆمەڵییەکان. کەوابوو، 
ئەو هەڕەش��انەیش کە ڕووی��ان لەو توخم و 
فاکتەرانە بێت، هەڕەش��ەن لەسەر ئەمنییەتی 

نەتەوەیی. 
بەاڵم ئەگەری ئ��ەوە هەیە کە فەرهەنگ 
و شوناسی نەتەوەیەک، لە الیەن نەتەوەکانی 
دیکە و بە تایبەت کۆمەڵگەی زاڵ و دەوڵەتی 
ناوەندییەوە پەالمار بدرێ��ن. بە بڕوای »باری 
ب��وزان« هەڕەش��ەکان لە س��ەر ش��وناس، 
دەتوان��ن بە چەند ش��ێواز خۆی��ان بنوێنن: 
قەدەغە کردنی بەکارهێنانی ناو و جلوبەرگی 
نەتەوەی��ی ی��ان دژایەتیی زمان ل��ە ڕێگای 

هەڕەشە لەسەر 
شوناس هەمان 
هەڕەشەیە لەسەر
 »ئێمە« و لە 

کۆمەڵگەیەکەوە بۆ 
کۆمەڵگەیەکی دیکە 

جیاوازە، 
لەبەر ئەوەی کە 

بەستراوەتەوە بەوەی کە 
شوناسی »ئێمە« لەسەر 
بنەمای چ فاکتەرگەلێک 

چێ بووە 



17گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719

داخستنی ناوەندەکانی فێرکاری و ئایینی یان 
دوورخستنەوە و کۆشتنی ئەندامانی کۆمەڵگە 
)نەتەوە(. لەوانەیە ئەو هەڕەش��انەی پەالماری 
لە  دەدەن  کۆمەڵگە/نەتەوە  بەرهەمهێنانەوەی 
ڕێگای بەکارهێنان و کەڵک وەرگرتنی بەردەوام 
لە کەرەس��ە و ک��ردەوە س��ەرکوتکەرانەکان 
ل��ە دژی ڕادەربڕین و نیش��اندانی هێماکانی 
شوناس ئەنجام بدرێن. ئەگەر بەر بە چاالکیی 
ئ��ەو دامەزراوانە بگیردرێ��ت کە فەرهەنگ و 
زم��ان بەرهەم دێنن، ئاس��ایییە کە فاکتەری 
شوناس ناتوانێت لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەکی 
دیکە یان ل��ە جیلێکەوە ب��ۆ جیلێکی دیکە 
بە ش��ێوازێکی دروست و کارامە بگوازرێتەوە. 
کەوابوو، هەندێ لەو هەڕەشانەی کە پەالماری 
لەوانەیە  دەدەن،  کۆمەاڵیەت��ی  ئەمنییەت��ی 
سەربازی بن ) کوش��تنی ئەندامانی گرووپ، 
داگیر کردن��ی مەڵبەن��دی مێژوویی ئەوان( 
بەاڵم هەندێکی دیکەیش لەوانەیە س��ەربازی 
نەب��ن )بێبەش کردنی گرووپ��ەکان لە مافی 
زمانی و ئازادیی ئایینی و شیوەی پەرەستنی 

خۆیان(. ]1٠[  
هەڕەشە لەسەر شوناس هەمان هەڕەشەیە 
لەس��ەر »ئێم��ە« و ل��ە کۆمەڵگەیەک��ەوە بۆ 
کۆمەڵگەیەک��ی دیکە جی��اوازە، لەبەر ئەوەی 
کە بەس��تراوەتەوە بەوەی کە شوناسی »ئێمە« 
لەس��ەر بنەم��ای چ فاکتەرگەلێک چێ بووە. 
بۆ نموون��ە، ئەگەر زمان، تەوەری شوناس��ی 
نەتەوەییی کورد بێت، هێژمۆنی زمانی فارسی 
وەک هەڕەشەیەکی س��ەرەکییە بۆ نەتەوەی 
ک��ورد. کەوابوو ئەوەی ک��ە وەک ئەمنییەتی 
کۆمەڵگەیی/نەتەوەی��ی س��ەرنجی بیرمەندان 
بۆ خۆی ڕادەکێش��ێ، ئاماژەیە بۆ پێویستیی 
هەبوونی ئەمنییەت بۆ نەتەوە/کۆمەڵگە، وەک 
یەکێک ل��ە گرنگتری��ن ئامادەکارییەکانە بۆ 

پاراستنی ژی و مانەوەیان. 
ب��ەاڵم ل��ە واڵتان��ی فرەنەت��ەوەدا - بە 
تایب��ەت واڵتانی نادێموک��رات یان واڵتانێک 
کە پێکهاتەی��ان بەرهەمی داگیرکاریی خاکی 

چەن��د نەتەوەیە- ئەگ��ەری زۆرە کە هەوڵی 
نەتەوەیەک��ی تایب��ەت، ب��ۆ دابی��ن کردنی 
ئەمنییەتی شوناس��ی خۆی، لەس��ەر بنەمای 
الوازبوونی ئەمنییەتی شوناس��ی نەتەوەیەکی 
دیکە دابنرێ��ت و ئ��ەوەش دیلێمایەک لەم 
ب��وارەدا دێنێت��ە ئ��اراوە. بە واتای��ەک، ئەو 
چاالکییانەی وا نەتەوەیەک بە مەبەستی بەرز 
کردنەوەی ئاستی ئەمنییەتی خۆی ئەنجامیان 
بەرپەرچدان��ەوەی  ه��ۆی  دەبن��ە  دەدات، 
کۆمەڵگەیەکی دیکە کە ئ��ەوەش دەرئەنجام 
دەبێت��ە هۆی ک��ەم بوون��ەوەی ئەمنییەتی 
نەتەوەییی نەتەوەی یەکەم و شوناس��ی الواز 
دەکات. هەر کاتێک کە نەتەوەکان لەسەر ئەو 
باوەڕە بن کە شوناس��ی ئەوان دەبێت بەسەر 
ئەوی دیک��ەدا زاڵ بێت، دیلێمای ئەمنییەتی 
نەتەوەیی س��ەرهەڵدەدات. بۆ نموونە، کاتێک 
گرووپی کۆمەاڵیەتیی پێکهێنەری زۆرینە یان 
نەت��ەوەی زاڵ، پاراس��تنی ئەمنییەتی خۆی 
دەروەست بە بێ بەش کردنی گرووپی کەمینە 
یان ژێردەست، لە مافی زمانیی خۆی بزانێت، 
گرووپ��ی زاڵ ئەو کارە لە ڕێگای داخس��تنی 
قوتابخان��ەکان ئەنج��ام دەدات ک��ە تیایاندا 
خوێن��دن بە زمانی گرووپ��ی کەمینە ئەنجام 
دەدرێت. ئەوەش دەبێتە هۆی بەرپەرچدانەوەی 
کۆمەڵگەی دووەم بۆ پاراس��تنی زمانی خۆی 
بە ش��ێوەی جۆراوج��ۆر و ئەوەش دیس��ان 
دەبێتە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵگەی یەکەم لە 
داخستنی قووتابخانەکانی کۆمەڵگەی دوویەم 
پێداگرت��ر بێت. بەمج��ۆرە، لەوانەیە دیلێمای 
ئەمنییەت��ی نێوخۆی��ی ب��ەردەوام بێت و لە 
ئەگەری ڕەخس��انی دەرفەتێک��دا، ئەو دیلێما 
فەرهەنگییە، بگۆڕدرێت بۆ دیلێمای سەخت و 
سەرهەڵدانی ئانارشی و ملمالنێ و پێکدادانی 

نێوان نەتەوەکان. 
هەموو نەت��ەوەکان ئەو ماف��ە بۆ خۆیان 
ب��ە ڕەوا دەزانن کە بەرگری ل��ە ئەمنییەتی 
خۆیان بک��ەن. مەرج نییە ک��ە ئەو بەرگری 
کردنە هەتاهەتایە بە ش��ێوازی بووژاندنەوەی 
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بێت)نەتەوەگەراییی  و ش��وناس  فەرهەن��گ 
فەرهەنگی(. بەڵکوو ئەگ��ەری ئەوە هەیە کە 
ئەگەر کێش��ە و گرفتەکان لە ڕێگای گفتوگۆ 
و وتووێژەوە چارەس��ەر نەب��ن و میکانیزمێک 
بۆ متمان��ە کردن بە یەکت��ری نەدۆزرێتەوە، 
لەوانەیە بووژاندنەوەی فەرهەنگ و شۆناس��ی 
خۆ، وەک تەنیا ڕێگای ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 
هەڕەشەکان، لەبەرچاو نەگیرێت و پەنا ببرێتە 
بەر چەک. ل��ەو حاڵەت��ەدا دیلێمای نەرمی 
ئەمنییەتی دەگۆڕدرێت بۆ دیلێمای س��ەخت 
و کۆمەڵگ��ەکان دەتوان��ن وەک ئەکتەرێکی 
س��ەربەخۆ ل��ە دۆخێک��ی ئانارش��یکدا، لە 
چەکوچۆڵ و توانای س��ەربازی بە مەبەستی 
بەرگری کردن لە شوناس کەڵک وەر بگرن.]11[ 
لەو دۆخەدا، هەموو الیەنەکان هەوڵ دەدەن 
بە کەڵک وەرگرتن لە هەموو تواناکانیان خۆیان 
لە پەالمار و هێرشی الیەنەکانی دیکە بپارێزن 
یان تەنانەت پەالماری الیەنەکانی دیکە بدەن. 
بە تایبەت نموونە پێشوەکان نیشانیان داوە کە 
دەوڵەت بە هاوکاریی نەتەوەی زاڵ، پەالماری 
نەتەوەکانی دیک��ە دادا. هەر بۆیە، نەتەوە بێ 
دەوڵەتەکان دەبێ نیگەرانی ئەمنییەتی خۆیان 
بن و خۆیان ئام��ادەی خراپترین دۆخ بکەن. 
لەبەر ئەوەی لە ئاوا دۆخێکدا، ئەگەری زۆری 

هەیە کە پێکدادان و شەڕی لێ بکەوێتەوە. 
س��ووریا ل��ە قۆناغی ش��ەڕی ناوخۆیی و 
گۆڕانکارییەکان��ی چەن��د س��اڵی ڕووبردوودا 
دەتوانێت نموونەیەک بێت لە س��ەرهەڵدانی 
ئانارش��ی و دیلێمای ئەمنییەتی نێوخۆیی. تا 
پێش سەرهەڵدانی نائارامییەکان لەو واڵتەدا، 
س��ااڵنێکی زۆر، نەت��ەوەی ک��ورد و عەرەبە 
سوننەکان و کەمینە نەتەوەیی و ئایینییەکانی 
دیکە، لە الیەن دەسەاڵتی کەمینەی عەلەوی-
بەعس��ییەوە دەچەوس��انەوە، بە جۆرێک کە 
نەت��ەوەی کورد لەو واڵت��ەدا تەنانەت خاوەن 
کارتی پێناس��ە نەبوو و هی��چ جۆرە مافێکی 
نەتەوەی��ی و تاک��ی و ش��ارۆمەندیی نەبوو. 
دەربڕین و نیش��اندانی بچووکترین نیش��انە 

و هێم��ای نەتەوەیی کوردی��ی، دەرئەنجامی 
دەستبەسەر کردن و ئەش��کەنجە و کوشتن 
ب��وو. بەاڵم ب��ە س��ەرهەڵدانی نائارامییەکان 
ئ��ەو ڕەوتە نەیتوانی ب��ەردەوام بێت. هاوکات 
لەگ��ەڵ الوازبوون��ی دەس��ەاڵتی ناوەن��دی، 
پ��اش پێکدادان��ەکان و بەهێزبوون��ی حیزبە 
کوردیی��ەکان و گرووپەکانی دیکە کە خۆیان 
ب��ە نوێنەری نەت��ەوە ی��ان ئایینەکانی دیکە 
دەناس��اند، جۆرێک ئانارش��ی هاتە ئاراوە. بەو 
مانای��ە کە هەر یەک لە گرووپ و نەتەوەکان، 
وەک ئەکتەرێکی شێوەدەوڵەتی، دەجوواڵنەوە 
و سیاسەتیان دەکرد. هەر کام لەوانە نەک هەر 
 )Self-helping( بە شیوەیەکی خۆیارمەتیدەر
ئەکت��ەرە س��ەربەخۆکان( بەش��وێن  )وەک 
دابین کردنی ئاسایش��ی نەتەوەییی خۆیانەوە 
بوون، بەڵک��وو وەک دەوڵەتێک، لە ئاس��تی 
دەرەکیش��دا، لە نێو واڵتان��ی بەهێزی ناوچە 
و تەنان��ەت جیهاندا، هەن��دێ هاوپەیمانیان 
بۆ خۆی��ان پەیدا کرد. بۆ نموون��ە، دەوڵەتی 
ناوەندی بوو بە هاوپەیمانی ئێران و ڕووس��یا. 
سوننەکان پش��تیوانیی هەندێک لە سەرۆک 
واڵتانی عەرەبیان بەدەست هێنا، بە شێوازێک 
کە لە هەندێک قۆناغی س��ەرەتاییدا، تەنانەت 
ڕێکخراوەیەکی تیرۆریستیی وەک داعشیشیان 
ب��ە س��ەرمایە و پ��ارە و چەکوچۆڵی خۆیان 
بە بیانووی پش��تیوانی لە عەرەبە س��وننەکان 
تەیار دەکرد. کوردەکانیش بەهۆی ئەوەی کە 
گرنگییەکی زیاتریان بە دێموکراس��ی دەدا و 
لەگ��ەڵ گرووپە تیرۆریس��تییە ڕادیکاڵەکاندا 
ش��ەڕیان دەک��رد و خوازی��اری دامەزراندنی 
حکومەتێک��ی دێموکراتیک لە بەراورد لەگەڵ 
هەموو گرووپەکانی دیکە بوون، نزیک بوونەوە 

لە هاوپەیمانانی ئەمریکا و ئەرووپا.  
لێ��رەدا دەبێت س��ەرنج بدرێتە ئەو خاڵە 
ک��ە ناکۆکییە ناوخۆیی��ەکان لە س��ەرەتادا 
ناکۆکیگەلێکی نەرم بوون و تەنانەت ئیمکانی 
ئەوە هەب��وو لە ڕێگای گفتوگ��ۆ و وتووێژی 
دەوڵەتی ناوەندی لەگەڵ نەتەوە و کەمینەکاندا 
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چارەسەر ببوایەن، بەاڵم دەوڵەت تا ئەو کاتەی 
ک��ە الواز نەبوو و ملمالنێ��کان نەگۆڕدران بۆ 
پێک��دادان و توندتوتیژی، ئامادەی هیچ جۆرە 
گۆڕانکارییەک لە سیاسەتەکانی خۆیدا نەبوو. 
ئ��ەو کاتیش، ئەکتەرەکانی دیکە بە درەنگیان 
دەزانی. ئەسەدەکان تا پێش ڕاپەڕینەکان هیچ 
کاتێک ئامادەنەبوون کە دان بە مافی نەتەوەیی 
و شوناسی و فەرهەنگیی نەتەوە و ئاییەنەکانی 
دیکەدا بنێن. هەربۆیە ئەو الیەنانەیش کاتێک 
کە هەس��تیان کرد دەوڵەت��ی ناوەندی الواز 
بووە، لەو دەرفەتەی کە ڕەخس��ابوو کەڵکیان 
وەرگ��رت و بە کەڵ��ک وەرگرتن لە چەک و 

هەوڵی  ئەندامەکانیان،  توان��ای 
ئەمنییەت��ی  کردن��ی  دابی��ن 
جەستەیی و شوناسیی خۆیانیان 
دا. هۆکارەک��ەی ئەوە بوو کە بۆ 
نموونە ئەگ��ەر نەتەوەی کورد، 
ئانارش��یکەدا خۆی  لەو ش��انۆ 
پڕچەک نەکردایەت، ئەمنییەتی 
ی   کە س��ییە نا شو یی- ستە جە
دەکەوتە بەر مەترسیی حاشا لێ 

کران و تەفروتوونا بوون. 
س�������ووریا و ڕۆژئ��اوای 
کوردس��تان نموونەیەکی زەقی 
ئانارش��یی  ج��ۆری  نوێتری��ن 
نێوخۆیی  بوو. لە یوگوس��الڤیی 

پێش��وو و تا ڕادەیەکیش ل��ە عێراقدا هەمان 
هەلومەرج ئەزموون کراوە. بەاڵم ئەو ڕەوتە تەنیا 
تایبەت بەو واڵتانە کە ئاماژەیان پێ کرا نییە و 
ئەگەری زۆری هەیە لە داهاتووشدا لە واڵتانی 
دیکەدا دووب��ارە ببێتەوە. هەن��دێ لە واڵتە 
هاوچەشنەکانیان، هێشتا ئەو ڕێگایە دەپێون 
کە ئەسەدەکان و س��ەدام حوسێن پێوایان و 
ب��ە لەبەرچاونەگرتنی ماف��ی نەتەوەکانی نێو 
سنوورەکانیان و هەوڵدان بۆ لەناوبردنی هێما 
شوناس��ییەکانیان، داهاتووی خۆیان دەخەنە 
مەترس��ییەوە. ئێران نموونەیەکی بەرچاوە و 
ئاش��کرایە کە لەو واڵتەیشدا ئەو ڕەوتە خۆی 

دەنوێنێ��ت. دوور نیی��ە کە ئەگ��ەر دەوڵەتی 
ناوەندی بە هاوکاریی فارسەکان، هەر بەو جۆرە 
فارس-تەوەرانە  نەتەوەگەراییی  بە  بەردەوامی 
و دژایەت��ی لەگەڵ ماف��ی نەتەوەکانی دیکە 
بدات و دیلێمای ئەمنییەتی نێوخۆیی ڕۆژ لە 
دوای ڕۆژ توندتر بکات��ەوە، دۆخی داهاتووی 
زۆر خراپتر بێت لەو نموونەگەلەی لە سەرەوە 
ئاماژەمان پێ کردن. بارودۆخەکە بە جۆرێکە 
کە لە ئێستادا هەموو نەتەوەکان بە هۆی ئەو 
سیاس��ەتانەی کە دەوڵەت گرتوویەتییە بەر، 
هەس��ت بە نیگەرانی دەک��ەن و دەوڵەتیش 
لە ڕاس��تیدا دەس��تی داوەتە هەڕەشە کردنی 
زیات��ر لە نەت��ەوەکان. دەبینین 
ک��ە بە تایبەت بە ش��ێوەیەکی 
بەرف��راوان چەکوچوڵ ڕەوانەی 
خ��ۆی  و  دەکات  کوردس��تان 
ئامادەی ش��ەڕێکی پێش بینی 

کراو دەکات. 
پێش بین��ی دەکرێ��ت ل��ە 
ئەگەری هەر جۆرە الوازبوونێکی 
دەوڵەتدا، چ بە شێوەی هێرشی 
دەرەکی و چ بە شێوەی شۆڕشی 
ناوخۆیی یان بە هۆی ملمالنێی 
ناوخۆییی  ش��انۆی  نەتەوەکان، 
ئێران و بە تایبەت کوردس��تان، 
ئێجگار س��امناک بێت. کەوابوو، 
حیزب��ەکان وەک نوێنەری نەت��ەوەی کورد 
لە ڕۆژه��ەالت، ک��ە ئەزموونگەلێکی زۆریان 
ل��ە ماڵوێران��ی و کەوتن��ە ب��ەر پەالم��ار و 
دڕندەیی��ی دەوڵەت و الیەنەکانی دیکە هەیە، 
چارەیەکیی��ان نییە جگە لەوەی پێش��وەخت 
پالنێک بۆ ئامادەبوون لەو ساتە سامناکەدا، بە 
مەبەستی پاراستن و دابین کردنی ئەمنییەتی 
نەتەوەیی، داڕێ��ژن. بە تایبەت دەبێت هێزی 
پێش��مەرگەی کوردس��تان، بە چاوپۆش��ین 
لەوەی کە لە قۆناغی ئێس��تادا تا چ ڕادەیەک 
چاالکە و لە دژی دوژمن چاالکی دەنوێنێت و 
بە چاوپۆشین لەوەی کە چ کەس و الیەنێک 

ئەو چاالکییانەی وا 
نەتەوەیەک بە مەبەستی 
بەرز کردنەوەی ئاستی 

ئەمنییەتی خۆی 
ئەنجامیان دەدات، دەبنە 
هۆی بەرپەرچدانەوەی 
کۆمەڵگەیەکی دیکە کە 

ئەوەش دەرئەنجام دەبێتە 
هۆی کەم بوونەوەی 
ئەمنییەتی نەتەوەییی 

نەتەوەی یەکەم و 
شوناسی الواز دەکات
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ڕەخن��ەی بێ بنەم��ا( لەو هێ��زە دەگرێت، 
ئامادەی ڕووبەڕووبوونەوەی دۆژمنی  بەردەوام 
س��ەرەکی، لە ساتی س��ەرهەڵدانی ئانارشیدا 
بێت. ب��ە دلنیایییەوە هەمووان لەو س��اتەدا 
سپاسمەند و ش��وکرانەبێژی هەبوونی هێزی 

پێشمەرگە دەبن. 

ئانارشیی نێوخۆیی  و ڕۆڵی پێشمەرگە
هەر بەو جۆرەی کە هەموو مرۆڤێک پیویستی 
ب��ە هەبوونی ئەمنییەت و هەس��ت کردن بە 
ئاس��ایش هەی��ە، نەتەوەیش پێویس��تی بە 
ئەمنییەتە. سەرەتا گوتمان کە ئەو نەتەوانەی 
کە خاوەنی دەوڵەتی سەربەخۆن، دەوڵەت لە 
ڕێگای ڕێکخراوەی سوپا و ئەرتەشەوە، بەرگری 
لە نەتەوەکانیان دەکات. بەاڵم ئەو نەتەوانەی 
کە خاوەن دەوڵەتی س��ەربەخۆ نین و لەوەش 
زیاتر واڵتیان لە الیەن دەوڵەت و الیەنەکانی 
دیک��ەوە داگیرک��راوە، ب��ۆ ڕزگاریی خاک و 
پاراستنی شوناس و دابین کردنی ئەمنییەتی 
دژوارتریان  ڕێگایەک��ی  خۆی��ان،  نەتەوەییی 
لەبەردەمدای��ە، لەبەر ئ��ەوەی کە نەک هیچ 
دەوڵەتێ��ک نییە ک��ە نوێنەرایەتیی ئەوان و 
بەرژەوەندییەکانی��ان لە ناوخۆ و دەرەوە بکات 
و ئاسایش��یان دابین ب��کات، بەڵکوو ئەگەری 
هەیە خ��ودی دەوڵەتی ناوەندی بە هاوکاریی 
نەتەوەیەکی زاڵ ببنە مەترسی بۆ سەر جەستە 

و شوناسی ئەو نەتەوە بێ دەوڵەتانە. 
بە تایبەت لە کاتی سەرهەڵدانی ئانارشیی 
نێوخۆیی��دا، ئەگ��ەری بەکردەوەبوون��ی ئەو 
مەترس��ییە زۆرە. نەتەوەی ک��ورد،  نموونەی 
بەرچاوی نەتەوەی بێ دەوڵەتە. نەتەوەی کورد 
بە گش��تی لە واڵتانێک��دا دەژین کە بە هۆی 
مافەکانیان  جێگرتوو،  فرەچەش��نیی  نەبوونی 
پێشێل کراوە و سااڵنێکی دوور و درێژ سەرکوت 
کراون و دەکرێن. لە بنەڕەتدا، دەوڵەتە ناوەندییە 
)داگیرک��ەرە(کان نەک هەر نوێنەری ئاوات و 
بەرژەوەندیی نەت��ەوەی کورد نەبووەن و نین، 
بەڵکوو خۆیان هەڕەشەیێکن لەسەر مانەوەیان. 

ب��ۆ نموون��ە، ل��ە ئێران��دا بەرژەوەندییەکانی 
فارسەکان کەوتوونەتە ئەولەوییەت و لووتکە و 
کوردەکان چەندین دەیەیە کە کەوتوونەتە ژێر 
هێرش و پەالماری فارس��ەکان کە پشتیوانیی 
دەوڵەتی ناوەندییش��یان لەگەڵدایە. هەر بۆیە، 
بۆ نەتەوەی کورد جیاوازیی نێوان سیستەمی 
دەرەک��ی و ناوخۆیی مانایەکی ئەوتۆی نییە و 
لە نێوخۆی سنوورە دەستکردەکانی ئێرانیشدا، 
بەردەوام خۆیان لە مەترسیی پەالمار و هێرش 
و توندوتیژی��ی دەوڵەت ی��ان ئیتنیکی زاڵدا 
دەبینن��ەوە. نەتەوەی کورد بەردەوام نیگەرانی 
ئەوەیە کە ئەو دەوڵەتەی کە خۆی بە نوێنەری 
ئیتنیکی زاڵ دەزانێت، ئەوان سەرکوت بکات، 
پەالماری��ان بدات و کۆمەڵکۆژی��ان بکات. لە 
ڕاستیش��دا نەت��ەوەی کورد ل��ە ڕۆژهەاڵت، 
لە چەن��د قۆناغی مێژوویی��دا کەوتووەتە بەر 
توندوتیژی و هێرش و هەر بۆیە نیگەرانییەکانی 

بە هیچ جۆرێک دوور لە ڕاستی نیین.
فەتوای جیهاد و لەشکەرکێش��ی بە هەموو 
جۆرە چەکوچۆڵێکەوە بۆ کوردستان، لەسێدارەدانی 
بە کۆمەڵ، کۆشتنی دانیش��تووانی گوندەکان و 
مەزراکانیان،  ئاگرتێبەردانی  و  دوورخستنەوەیان 
تیرۆر کردن��ی ڕێب��ەرە نەتەوەییەکانیان، تااڵن 
کردنی ئاسەوارە فەرهەنگی و مێژۆییەکان، بەتااڵن 
بردنی س��ەرچاوە سرووش��تییەکان و سووتاندن 
و کاول کردن��ی پالن داڕێژراوی��ی ژینگەیان و 
ش��ەهید کردنی ژینگەوانانیان، بێ بەش کردنیان 
لە خوێندن و پەروەردە بە زمانی دایکی و داگیر 
کردن��ی خاک و بەئەمنییەت��ی کردنی واڵتیان، 
تەنیا بەش��ێکن لەو توندوتی��ژی و تاوانانەی کە 
دژ بە نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان 

ئەنجام دراون.
س��ەرەڕای ئ��ەوەی ک��ە پ��اش کوتایی 
هاتنی قۆناغی ش��ەڕی چەکداریی بەرباڵوی 
حیزبەکان دژ بە دەوڵەتی داگیرکەری کوماری 
ئیس��المی، ت��ا ڕادەیەکی زۆر ئوپەراس��یونی 
گەورەی سەربازی و کۆمەڵکۆژی لە ئاستێکی 
بەرفراواندا، بە نیسبەت نەتەوەی کورد ئەنجام 
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ن��ەدراوە، بەاڵم هەوڵدان بۆ ئاسیمیالس��یۆنی 
فەرهەنگیی نەتەوەی کورد یان پەراوێزخستن 
و الدان و لە نێوبردنی فەرهەنگ و شوناس��ی 
نەت��ەوەی ک��ورد بە چری و بە ش��ێوەیەکی 
پالنداڕێژراو و سیس��تمیک لە ئ��ارادا بووە و 
هەوڵێکی زۆر بۆ ئەو مەبەس��تە ئەنجام دراوە. 
سەرەڕای ئەوە، هیچ زەمانەت و گەرەنتییەک 
نییە کە ئوپەراسیونە س��ەربازییەکان دووبارە 
نەبن��ەوە. لە بنەڕەت��دا، ئ��ەو نەتەوانەی کە 
خاکی��ان داگیرک��راوە و خ��اوەن دەوڵەت��ی 
سەربەخۆی خۆیان نین، بەردەوام لە مەترسیی 
ئوپەراس��یونی مەرگهێن��ەردان. ب��ە تایبەت، 
ه��ەر وا کە ئاماژەمان کرد، لە کات و س��اتی 
سەرهەڵدانی ئانارش��یی نێوخۆیی دا ئەگەری 
دەرکەوتنی ئەو مەترس��ییە زۆرترە. لە دۆخی 
ئانارشیدا، دەوڵەتی ناوەندی کە نوێنەرایەتیی 
دەوڵەت��ی زاڵ دەکات، ڕێکخ��راوە و ئەرتەش 
و س��وپای لەبەر دەس��تایە. نەتەوەکانی دیکە 
)کە ئەگەری پێکدادانی نێوان ئەوانیش زۆرە( 
دەب��ێ هەوڵ بدەن بە ک��ۆ کردنەوەی هێز و 
ئەرتەش��ی نیش��تمانیی خۆیان، بەرگری لە 
خۆیان بکەن. تەنانەت هاوپەیمانییەتی لەگەل 
ئەکتەرە دەرکییەکاندا، گەرەنتییەک بۆ دلنیا 
بوونەوە لە دابین بوونی ئەمنییەت نییە. وەک 
نموونەیەک، لە ڕۆژئاوای کوردستان، سەرەڕای 
ئەوەی کە هێزی گەریال، هاوپەیمانی ئەمریکا 
وەک زلهێزی سیس��تەمی نێودەولەتی بوون، 
بەاڵم لە کاتی هێرشی تورکیا بۆ سەر عەفرین 
هی��چ الیەنێک پالپش��تیی ک��وردی نەکرد. 
کەوابوو، ڕۆڵی س��ەرەکیی پێش��مەرگە، لەو 
هەلومەرجە هەس��تیار و مەترسیدارانەدا زەق 
دەبێت��ەوە و نەتەوەی ک��ورد هیچ هیوایەکی 
بۆ دابین کردنی ئەمنییەتی خۆی و مانەوەی 
نییە، جگە لە هیزی پێشمەرگەی کوردستان. 
ڕاستە پانتای سیاسەت بەرباڵو و کەرەسە 
و ئام��راز و بژاردەکانی گەیش��تن بە ئامانجە 
ش��ێوازەکانی  و  بەرفراوان��ن  سیاس��ییەکان 
تەنی��ا  ب��ەاڵم  جۆراوج��ۆرن،  خەباتی��ش 

پێش��مەرگەیە کە دەتوانی ب��ەر بە پەالمار و 
هێرشی دڕندانەی دۆژمن بگرێت و ئاسایش و 
مانەوەی نەتەوەیی دابین بکات. تەنانەت هێزی 
پێش��مەرگەیە کە دەبێتە هۆی بەهێزتربوونی 
خەب��ات و خۆڕاگری لە بوارەکان��ی دیکەدا. 
حاش��اهەڵنەگرە ک��ە تا ئێس��تاش مانەوەی 
نەتەوەی کورد، س��ەرەڕای زیان و خەساری 
زۆر، بەرهەمی هەوڵ و تێکۆشانی پێشمەرگە 
بووە. ئەو پێشمەرگانەی کە پەراوێز خستن و 
بێ بەها کردندنیان قەبووڵ نەکردووە، ملکەچی 
هێ��ز و یاس��ای داگیرکەران نەب��ووەن و لە 
بەرانبەر ئەوانەی کە حاشایان لە نەتەوەکەیان 
ک��ردووە، خۆڕاگرییان ک��ردووە و لە بەرانبەر 
هێرش��بەرانی داگیرک��ەردا، ب��ە ئیرادەیەکی 
پۆالیین ڕاوەس��تاون. ل��ە ڕاس��تیدا، ئەوانن 
کە هێزی ڕزگاریبەخش��ن و ب��ە دڵنیاییەوە 
ل��ە داهاتووش��دا، مانەوەی ئێم��ە بە ناچاری 
گرێ��دراوی ئامادەیی و بەهێزبوون��ی ئەوانە. 
دیارە لە کاتی سەرهەڵدنی ئانارشیی نێوخۆیی 
دا، دەوڵەتی داگیر و الیەنە هێرش��بەرەکانی 
دیکە، لە نەبوونی هێزی ئامادەی پێشمەرگەدا، 
هیچ بەرگر و لەمپەڕێک لە بەرانبەر هێرش��ی 
خۆی��ان بە مەبەس��تی تەفروتوون��ا کردنمان 
نابیننەوە. کەوابوو دەبێت هێزی پێش��مەرگە 
ل��ە چوارچێوەی سیاس��ەتێکی گونجاو و ڕوو 

لەداهاتوودا، لەو پەڕی ئامادەییدا بێت. 

ڕاسان وەک سیاسەتێکی گونجاو 
ڕاسان داهێنانێکی ستراتێژیکە لە ڕەوت یاخود 
میتۆدی خەباتی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تاندا، بۆ 
کەلک وەرگرتن لە هەموو توانا و دەرفەتەکان، 
بە مەبەس��تی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ هێزی 
ئ��ەو داهێنانە،  ناهاوس��ەنگدا.  داگیرک��ەری 
بەرهەمی گەڕانەوەیە بۆ هەندێ لە تاکتیک و 
سیاسەت و میتۆدە بەکەڵک و سوودمەندەکانی 
»ڕابردوو«، خوێندنەوەی ئاوەزمەندانەی دۆخی 
»ئێس��تا«ی ناوچ��ە و ئێ��ران و ڕۆژهەاڵت و 

هەروەها تێڕامان و پێش بینیی »داهاتوو«ە. 
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کەوابوو، دوورنواڕی و دووربینی، بەشێکی 
سرووشتیی ڕاسانە. ڕاس��ان و بە تایبەت ئەو 
بەش��ەی کە بە ڕاسانی پێش��مەرگە و شاخ 
ناس��راوە، بە چاوپۆشین لەوەی کە لە ئێستادا 
چەندە چاالک��ە، جۆرێکە ل��ە ئامادەبوون بۆ 
مەترس��ییەکانی  لەگ��ەڵ  ڕووبەڕووبوون��ەوە 
داهاتوو. ئەوە ڕاس��تە کە ئامانجی سەرەکیی 
ڕاس��ان، ب��ە مان��ای بەجەم��اوەری کردنی 
زیات��ری خەب��ات و تێکەڵ کردن��ی هەموو 
چین و توێژەکان��ە بە ڕەوتی خەباتەوە، بەاڵم 
ئەوەش حاش��اهەڵنەگرە کە بنچینە و بنەمای 
سەرەکیی ڕاسان هەر پێش��مەرگەیە. ئەگەر 
ڕاسان مانای وایە کە ش��اخ گرێ بداتەوە بە 
شارەوە، هیچ پێوەندیدەر و گرێدەرێ باشتر و 

بانتر لە پێشمەرگە بوونی نییە. 
نییە  ل��ەوەدا  گرنگی��ی ڕاس��ان تەنی��ا 
ک��ە ش��ێوازێکی ڕەوای خەبات��ی -خەباتی 
کردووەتەوە،  زیندوو  چەکدارانە/بەرگریکارانە- 
خاڵێک��ی دیکەی ئێج��گار گرنگی ڕاس��ان، 
بەردەوامیی ئامادەبوونی هێزی پێش��مەرگە و 
نزیکی��ی مەودایی لە گەل و دڵنیا کردنەوەی 
نەتەوەی کوردە لە ڕۆژهەاڵت، کە لە ئەگەری 
س��ەرهەڵدانی مەترس��ی و هەڕەشەدا، هێزی 
نیش��تمانی، ئامادەی پاراس��تنییەتی. پێشتر 
ئاماژەم��ان کرد ک��ە لە کاتی س��ەرهەڵدانی 
ئانارشیدا، مەترس��ییەکان و ئەگەری هێرش 
بۆ س��ەر نەت��ەوەی ک��ورد زۆر دەبێت و لەو 
حاڵەتەشدا تەنیا پێش��مەرگەیە کە دەتوانێت 
بەرگری لە نەتەوەکەی بکات. کەوابوو، ڕاسان 
هەم بەو مانایە دێت کە بیر لەو ساتە خۆفناکە 
کراوەت��ەوە و هەم نواندنی هێ��ز و پەیامێکە 
بۆ دەوڵەتی داگیرک��ەر و الیەنەکانی دیکەی 
دوژم��ن، کە لە ئەگ��ەری پەالمار بۆ س��ەر 
نەتەوەی کورد، ڕووب��ەڕووی هێزی ئامادەی 
پێش��مەرگە دەبنەوە و هەم دڵنیا کردنەوەی 
گەل��ی ڕۆژهەاڵتە  لەوەی کە پێش��مەرگە لە 
هەر کاتێک��ی دیکە لەوان نزیکترە و ئامادەی 

پاراستنیانە. 

کەواب��وو، لەب��ەر ئ��ەوەی ک��ە ئەگەری 
س��ەرهەڵدانی ئانارشیی نێوخۆیی  لە داهاتوو 
و لە نێو سنوورە دەستکردەکانی ئێراندا زۆرە، 
پێشمەرگە،  هێزی  پێش��وەختی  ئامادەبوونی 
هەم لە ڕووی کارامەییی ئەو هێزەوە و هەم بۆ 
بەرز کردنەوەی ورەی نەتەوەیی لە ناوخۆ، نەک 
کاریگەر، بەلکوو پێویستەیەکی حاشاهەڵنەگرە. 
دیارە، لە پانتای سیاسەت و ئەمنییەتدا، دەبێ 
پێش��وەخت هەن��دێ س��تراتێژی و تاکتیک 
دابڕێژرێت، بۆ ئەو س��اتانەی کە قەیران سەر 
هەڵدەدات. بۆ نموونە لە کاتی الواز بوون یان 
داڕمانی دەوڵەتدا، دەبێ پێش��وەخت پالنمان 
داڕشتبێت. هۆکاری ئەو پێویستییە، ئەوەیە کە 
لە کاتی قەیراندا، لە الیەکەوە هەم هەڕەش��ە 
و هەم ئەگەری خافڵگیری زۆرە و لە الیەکی 
دیکەیش��ەوە کاتی بڕیاردان زۆر کورتە و ئەوە 
تایبەتەمەندیی قۆناغی قەیرانە، هەر بۆیە لەو 
کاتەدا ناکرێت پالنێکی هەمەالیەنە و عاقاڵنە 
دابڕێژرێ��ت، بەڵکوو ئەو پالنە دەبێ پێش��تر 
داڕێژرابێت. کەوابوو، ڕاس��ان لەبەر ئەوەی کە 
پالنێکی پیش��وەخت داڕێژراو و پشت قایم بە 
ڕابردوو و خوێندنەوەی دۆخی ئێستا و گرنگتر 
لەوان��ەش چاوی لە داهاتوویە، سیاس��ەتێکی 

ئێجگار گونجاوە.

ئەنجام
پێویس��تییەکانی  س��ەرەکیترین  لە  یەکێک 
ئامادەبوونی هێزی پێش��مەرگە لە کوردستان 
بە گش��تی و ل��ە ڕۆۆژهەاڵت ب��ە تایبەتی، 
پێش بینیی ئەو مەترس��ی و هەڕەشانەیە کە 
ل��ە داهاتوودا و بە تایبەت لە کات و س��اتی 
س��ەرهەڵدانی ئانارشی و دیلێمای ئەمنییەتی 
نێوخۆییدا دێنە ئاراوە و ئەگەری ئەوەی هەیە 
کە ئاسایش و مانەوەی نەتەوەی کورد بخەنە 
مەترس��ییەوە. لەو س��اتەدا نەت��ەوەی کورد، 
جگە لە هێزی پێشمەرگە هیچ هیوایەکی بۆ 

مانەوەی خۆی نییە. 
ئانارش��ی لە بنەڕەت��دا چەمکێکە تایبەت 
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بە ئاس��تی سیاسەتی نێونەتەوەیی و لە نێوان 
دەولەتەکاندا دەبینرێت و مانای وایە کە هیچ 
دەس��ەاڵتێکی ناوەندی یان ڕێکخراوەیەک لە 
س��ەرەوەی دەوڵەتەکاندا نییە، کە ئاسایش و 
مانەوەیان دەس��تەبەر ب��کات. هەر بۆیە، هەر 
کام ل��ە ئەکتەرەکان، دەبێ��ت بە گەڕانەوە بۆ 
هەن��دێ سیاس��ەت و بە تایب��ەت خۆبەهێز 
کردن��ی ناوخۆی��ی  )خۆیارمەت��ی(، هەوڵی 
دابین کردنی ئاسایش��ی خۆیان بدەن. بەاڵم، 
چەندی��ن نموون��ەی مێژوویی و ب��ە تایبەت 
نموون��ەی چەند س��اڵی ڕابردووی س��ووریا/
ڕۆژئاوای کوردس��تان، سەلمێنەری ئەوەن کە 
ئەگەری س��ەرهەڵدانی ئانارش��ی لە واڵتانی 
نادێموکراتیکی فرە-نەتەوە، بە هۆی هێرش��ی 
دەرەکی یان شۆڕشی نێوخۆیی یان ملمالنێی 
نەتەوەکان، هەیە. لەو حاڵەتەدا، هاوش��ێوەی 
دەوڵەت��ەکان ل��ە سیاس��ەتی نێودەوڵەتیدا، 
هەر کام ل��ە ئەکتەرەکان/نەت��ەوەکان دەبێ 
هەوڵ ب��دەن لە ڕێگای ک��ۆ کردنەوەی هێز 
و بە پاڵپش��تیی تواناکانی خۆیان، ئاسایش و 

مانەوەیان دەستەبەر بکەن.
 لە نموونەی ئێراندا، ئەگەری ئەوە زۆرە 
کە دەوڵەت��ی ناوەندی بە هاوکاریی هەندێ 
الیەنی دیکە یان الیەنە جیاوازەکان، هێرش 
بکەنە س��ەر کورد. ه��ەر وەک قۆناغەکانی 
ڕاب��ردوو و ئەزموونە مێژوویییەکان. هە بۆیە 
پێویس��تە کە نەتەوەی کورد و حیزبەکان، 
گرنگییەکی زۆر بدەن بە هێزی پێشمەرگە، 
وەک هێزی پاراس��تنی نەتەوە و نیشتمان. 
النیکەم، ڕاسان وەک داهێنانێکی ستراتێژیک 
و گونجاو لەم کات��ەدا، ئەو دڵنیاییە دەدات 
کە ئێم��ە دەتوانین دڵنیا بی��ن لەوەی کە 
ئامادەییی هێزی پێش��مەرگە بۆ ئەو کات و 
ساتە هەستیارە، لە توێی ستراتێژیی حیزبی 
دێموکرات، وەک یەکێک لە س��ەرەکیترین 
کوردس��تاندا،  ڕۆژهەالت��ی  حیزبەکان��ی 
لەبەرچ��او گیراوە. ئەوەش پێویس��تییەکی 

حاشاهەڵنەگرە. 
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ئاماژه
ناسینی ئەو مێکانیزمانەی کە کۆلۆنیالیزمی وەخۆگری ئێرانی کەڵکی 

لێ وەردەگرێ تاکوو سوڵتەی نەتەوەی فارس بە سەر نەتەوەی 
کورددا هەمیشەیی بێ، یارمەتیدەرمانە هەتا لە کاتی بەرپەرچدانەوە 
و خەباتدا بتوانین دژ بە فرت و فێڵەکانیان بوەستین، ڕێگا نوێکانی 
خەبات تاقی بکەینەوە و لە هەمان کاتیشدا بزانین ئەو سنوورانە 

کامانەن کە ئەگەر تێیانپەڕینین لەگەڵ کولتووری ساختەی ئێرانیدا 
تێکەاڵو دەبین.

کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر: 
ئێران چۆن توانیویەتی لە کوردستان هێژمونیی کولتووری ساز بکا؟ 

 
سارۆ ئەردەاڵن
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لە ئامێزی گ��ەرم و خۆشەویس��تی خۆتاندا 
جێیەکمان ب��ۆ بکەن��ەوە و وەخۆمان بگرن.
)ئیس��ماعیل ئ��ەردەاڵن، س��ەردێڕی وت��اری 
سەرنووسەری نامە هفتگی کوهستان، ]بەردەنگی 
بابەتەکە دەوڵەتی ئێرانە[، 2٠ی ئاپریلی 19٤6(]1[ 

دەستپێک
محەمەدعەل��ی فروغی )1875-19٤2( دوای 
چەندین ساڵ ئەزموونی گرنگ لە پۆستەکانی 
ئەندام و سەرۆک پارڵەمانی، وەزیری ئابووری، 
وەزیری جەنگ و سەرۆک وەزیران لە پاشایەتیی 
قاجار و هەروەها سەردەمی پەهلەویی یەکەم، 
بۆ چارەسەرکردنی کێشە سنوورییەکانی دوو 
دەوڵ��ەت - نەتەوەی ئێ��ران و تورکیا، وەک 
باڵوێزی ئێران لە تورکیا )1927( دەس��ت بە 
کار بوو. ئاشکرایە چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە 
ڕاس��تەخۆ پەیوەندیی بە دۆخی کوردستانەوە 
هەی��ە، چونک��ە لەمبەر و ئەوبەری س��نوورە 
نوێیەکەی نێوان ئ��ەم دوو واڵتە کورد دەژیا. 
ئەم بەرپرس��یارەتییە دوابەدوای ئەوە بوو کە 
شۆڕشی شێخ سەعید پیران )1925-1865( 
بە دڕندانەترین شێوە لە الیەن حکومەتی نوێی 
ئاتاتورکەوە س��ەرکوت کرابوو کە تیایدا شێخ 
س��ەعید لەگەڵ ژمارەیەکی زۆر لە هاوڕێیانی 
ش��ەهید ک��ران. هەرچەند لەب��ەر هۆکاری 
ڕێکخستنی کۆمەاڵنی خەڵک، پرۆپاگاندا و ئەو 
س��ەمبۆالنەی کە بەکار دەهاتن، لە سەرەتادا 
ئەم شۆڕشە وەک بەرهەڵستکارییەکی ئایینی 
دەردەکەوت، بەاڵم تایبەتمەندیی س��ەرەکیی 
ئەم سەرهەڵدانە لەوەدایە کە یەکەم شۆڕشی 
پانتایییەکی بەرفراوانی  نەتەوەییی کوردە کە 
لەخ��ۆ گرت��ووە.]2[ فروغ��ی وەک یەکێک لە 
دامەزرێنەرانی سیاس��ەتی نوێی ئێران، دەبوو 
چارەسەرییەک بۆ کێشەی کورد بدۆزێتەوە و 
هەر بۆیە لە نامەیەکدا دوای شرۆڤەی مژارەکە 
پێش��نیارەکانی خوێ دەخاتە ڕوو.]3[ ئەو پێی 
وایە تورکیا هەڵەیەکی زۆر گەورەی ستراتێژیک 
ب��ۆ چارەس��ەرکردنی  دەکا ک��ە دەی��ەوێ 

کێش��ەکانیان، بە توندوتیژی کورد بسڕێتەوە؛ 
چونکە کوردەکان حەشیمەتیان زۆرە و ناکرێ 
نە وەک یۆنانیی��ەکان لە تورکیا دەریانکەن و 
نە وەک ئەرمەنیی��ەکان قەاڵچۆیان بکەن. لە 
ڕوانگ��ەی فروغییەوە بیرۆکەی کوردس��تانی 
سەربەخۆ س��ازکراوی ئینگلیزییەکانە و ئەوان 
خس��توویانەتە ن��او زاری کوردەکانەوە و نابێ 
گوێ بۆ ئەم قس��ەیەی ئەوان ش��ل کرێ کە 
گوایە بە ش��ێخ مەحمودیان وتووە واڵتێک بە 
ناوی کوردستانی س��ەربەخۆ قەبووڵ ناکەن. 

فروغی لە نامەکەیدا دەنووسێت:

»کەواتە ئێم��ە دەبێ ه��ەر چۆنێک بێ 
ل��ە فیکری کوردس��تانی خۆماندا بین و 
ئەگەر بەڕاستی ئیمکانی هەبێ تورکەکان 
لەگەڵ خۆمان هاودەس��ت بکەین بەاڵم 
نەک بە مەبەس��تی ئ��ەوەی کوردەکان 
لەناو بەرین و قەاڵچۆیان بکەین، چونکە 
ئ��ەم کارە خەیاڵی خاوە، بەڵکوو دەبێ بە 
دڵس��ۆزی و هەروەها ڕاکێش��انی حەز و 
خۆشەویس��تیی ئەوان بۆ دەوڵەتی ئێران 
و پ��ەروەردە کردنی ئەوان بە ش��ێوازی 
پ��ەروەردەی ئێرانی، کێش��ەی کورد لە 
ئێ��ران چارەس��ەر بکەین. ئەم ش��ێوازە 
بۆ ئێم��ە زۆر لە ]ڕێگەچ��ارەی[ تورکیە 
ئاسانترە، چونکە کوردەکان لە ڕووی زمان 
و ن��ەژادەوە ئێرانین... ئەگەر فەرمانبەری 
ئێران��ی هەندێک ژیر بن، تەماحیش��یان 
کەم بکەنەوە و دەستدرێژی نەکەنە سەر 
کوردەکان و بەکورتی مش��وورێک بخۆن 
و ڕێگەچارەیەک بدۆزن��ەوە، النیکەم لە 
نێوان ک��ورد و فارس��دا دژایەتی و قین 
نامێنێ. ئەگ��ەر ڕۆژێک لە ڕۆژان خەونی 
کوردس��تانی س��ەربەخۆ بەهێ��ز بب��ێ، 
کوردەکانی ئێران دەبنە هۆی سەرئێش��ە 
بۆمان و بەش��کم الیەن��ی ئێرانیی ئەوان 
س��ەرکەوێ و هیچ کە خەسارێکمان پێ 
نەگا بەڵکوو کەڵکیشی بۆمان هەبێ.«]٤[ 
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م��ن ئەم س��تراتێژییە نەرمەب��ڕەی ئێران بۆ 
تواندنەوەی کورد لە ناو کولتووری ئێرانیدا )کە 
فرۆغی کرۆکییە سەرەکییەکەی لە سەرەتای 
سەدەی بیستەمدا دەستنیشان کردووە و پێم 
وایە ئەم ڕێڕەوە تاکوو ئیستا درێژەی هەبووە( 
لە ژێ��ر چەمک��ی کۆلۆنیالیزم��ی وەخۆگردا 
دەکەم.  تاوتوێ   )Embracing Colonialism(
مەبەس��ت لە کۆلۆنیالیزم��ی وەخۆگر ئەوەیە 
کە حکوومەتی ئێران بۆ مەشروعیەت دان بە 
تااڵنی کوردس��تان، چەوساندنەوەی نەتەوەی 
کورد و هەروەها پەرەپێدان بە دەسەاڵتی خۆی 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە ڕێگەی سازکردنی 
هێژمونیی کولتوورییەوە سیاس��ەتێکی دیاری 
کراوی بۆ بەهی خۆکردنی هەموو بەش��ەکانی 
ناسنامەی کوردی لە ژێر چەمکی ئێرانی بووندا 
هەی��ە و لەم چوارچێوەدا ک��ورد بوون وەکوو 
ژێرکۆمەڵەی ئێرانی بوون پێناسەی بۆ دەکرێ. 
ئ��ەم سیاس��ەتی بەهی خۆکردن��ە الیەنێکی 
سۆزداریش��ی پێوە دی��ارە ک��ە ئێرانییەکان 
هەوڵ دەدەن لە نێوان کورد و فارسدا مێژوو، 
کولت��وور و ئەزموونێکی هاوبەش��ی س��اختە 
س��از بکەن و لەم ڕووەوە وا نیشانی بدەن کە 
کوردیان خۆش دەوێ، لەگەڵی نەرمونیانن و 
ل��ە ڕواڵەتەدا بە گەرموگ��وڕی لەگەڵ مرۆڤی 
کورد هەڵس��ووکەوت دەک��ەن. بەم پێیە دوو 
گەرموگوڕیی  و  بەهی خۆک��ردن  ڕەهەن��دی 
سیاسەتی فارسەکان بۆ سڕینەوەی ناسنامەی 
ک��وردی، تایبەتمەن��دی س��ەرەکی چەمکی 

کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر پێک دێنن.

ــنامەی کوردبوون وەخۆ  ئێرانی بوون ناس
دەگرێ

ب��ە باوەڕی م��ن کوردس��تان وەک کۆلۆنیی 
چ��وار دەوڵەت نەتەوەی ئێران، تورکیا، عێراق 
و س��وریا، لە دۆخێکی ت��ااڵن کردنی هەموو 
س��ەرچاوە ماددییەکانیدایە و نەتەوەی کورد 
وەک نەتەوەی ژێردەس��ت ل��ە الیەن نەتەوە 
سەردەس��تەکانی فارس، ت��ورک و عەرەبەوە 

ئایدیۆلۆژیی کوردایەتی، دژ  دەچەوس��ێتەوە. 
بەم کۆلۆنیالیزمە خەبات دەکا و بە مەبەستی 
ڕزگاربوونی کوردستان لەم دۆخە، بانگەشەی 
دابڕان لە سیس��تەمی کۆلۆنیالیستی دەکا.]5[ 
لە نێوان ش��ێوازە جۆراوجۆرەکانی بەکۆلۆنی 
کردن��ی کوردس��تان، کۆلۆنیالیزم��ی ئێرانی 
)Iranian Colonialism( کەڵ��ک لە هەندێک 
میکانیزمی ئاڵۆزتر و مەترسیدارتر وەردەگرێ 
و داخوازیی ئەوە دەکا کە س��ەرەڕای ئەوەی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەشێک لە ئێرانە، دەبێ 
پارچەکانی تری کوردس��تانیش بخرێنە سەر 
جوگرافیای سیاسیی ئێران. لە هەمان کاتیشدا 
نوخبەی ئێرانی بۆ ماوەی نزیک بە سەدەیەک، 
هەوڵیان داوە کە بە پشت بەستن بە هەندێک 
تیۆریی س��ازکراوی ڕۆژئاوایی، بیس��ەلمێنن 
مێ��ژوو، زمان، ئایین، موس��یقا و دابونەریتی 
ک��ورد، بەش��ێک ل��ە مێ��ژوو و کولتووری 
ئێرانییە. بەم گوێرەیە، کۆلۆنیالیزمی ئێرانی]6[ 
تایبەتمەندییەکی وەخۆگرانەی هەیە و لەسەر 
دوو ئاس��تی بوونناس��انە و مەعریفەناس��انە 
دەی��ەوێ یەکماڵییەک لە نێوان کورد بوون و 
ئێرانی بووندا س��از بکا: لە ئاستی بوونناسانەدا 
دەبێژن کورد ل��ە دەرەوەی ئێران لە مێژوودا 
نەب��ووە و ل��ە ئیستاش��دا ئەگ��ەر کوردێک 
تەنانەت لە پارچەکانی تری کوردستان دەژی 
کۆلۆنیالیزم��ی ئێران��ی دەیەوێ ل��ە ئامێزی 
بگرێ، لەناو ئێرانێکی گ��ەورەی فەرهەنگیدا 
بیتوێنێت��ەوە و وەک��وو بوونەوەرێکی ئێرانی 
پێناس��ەی بۆ بکا. لە ئەنجامدا، کوردس��تان 
ک��ە نیش��تمانی کوردانە وەکوو بەش��ێک لە 
خاکی ئێران لە زەمەنی کۆندا دەناس��ێندرێ 
و هەوڵ دەدرێ لە ئیستاشدا پارچەکانی تری 
کوردستان کە لەدەرەوەی جوگرافیای ئێرانن 
داگیر بکرێن و بخرێنە سەر نەخشەی ئێران. 
ئەم سیاسەتە کۆلۆنیالیس��تییە لە کاتێکدایە 
کە ئێرانی��ش وەکوو یەکەیەکی سیاس��ی � 
جوگرافیایی پێش لە جەنگی یەکەمی جیهانی 

بۆخۆی بوونی نەبووە.]7[ 
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مەبەست لە هێژموونی کولتووری ئەوەیە 
کە ل��ە کۆمەڵگایەکی فرەچەش��ندا نەتەوەی 
سەردەست]8[ لە ڕووی کولتوورییەوە سوڵتەی 
بە سەر نەتەوەکانی تردا هەبێ و جیهانبینیی 
)بیروب��اوەڕەکان،  سەردەس��ت  نەت��ەوەی 
تێگەیش��تن  و  بەه��اکان  دابونەریت��ەکان، 
ل��ە دونیای دەوروب��ەر( لە الی��ەن نەتەوەی 
ژێردەستەوە، بێ بەرپەرچ دانەوە و بە ڕەزایەتی 
خۆیان، پەسەند بکرێ. ئاکامی کۆتاییش پاساو 
هێنانەوە ب��ۆ دۆخی هەنووکەیی��ی ئابووری، 
سیاسی و کۆمەاڵیەتیی ئەو چەوساندنەوەیە کە 
نەتەوەی سەردەست بەڕێوەی دەبا. بۆ نکۆڵی 
کردن لە بوونی ک��ورد، کۆلۆنیالیزمی ئێرانی 
ه��اوکات لەگەڵ س��ەرکوت و توندوتیژی کە 
تایبەتمەندییەکی خێرا، ئاش��کرا، ماڵوێرانکەر، 
دژەمرۆییان��ە و دڕندان��ەی هەی��ە و لە هەر 
پ��رۆژەی جۆراوجۆریان  مێژووییدا  قۆناغێکی 
بۆ پێناس��ە کردووە، کەڵک لە مێکانیزمەکانی 
ئێرانچیەت��ی  ئایدیۆلۆژی��ی  وەخۆگران��ەی 
وەردەگرێ کە لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا، 
بە مەبەس��تی تواندنەوەی ناسنامەی کوردی، 
چەندین شێوازی بەخۆوە گرتووە. ئەم شێوازە 
لە ڕواڵەتدا هێواش، ش��اراوە، شارس��تانیانە، 
مرۆییان��ە، ئاکادێمی��ک و بەپێ��ی بەهاکانی 
کولتووری جێی ش��انازی و کۆن��ی ئێرانییە؛ 
ئێرانییەکان لە پرۆسەیەکی هەمیشەیی، نەگۆڕ 
و درێژخایەندا وا دەنوێنن کە بە گەرموگوڕی 
لەگەڵ کوردەکان هەڵس��وکەوت دەکەن و لە 
ڕووی نەژادی، زمانی، ئایینی و کولتوورییەوە، 
پێداگرییان لەسەر نزیکایەتی لەگەڵ نەتەوەی 
کورد ک��ردووە. ئەم هەس��تی گەرموگوڕی و 
نزیکایەتیی��ەی ئێرانییەکان لەگەڵ کوردەکان 
ک��ە لە ڕێگ��ەی تیۆری��ی ئاریاییی��ەوە زەق 
دەکرێتەوە، بەو مەبەستەیە کە لە نێوان نەتەوە 
ناس��امییەکانی ناوچەکە و دژ بە سەرەوەریی 
لە  یەکگرتوویییەک  عەرەبەکان،  درێژخایەنی 
ژێ��ر ناوی کولتووری ئێرانیدا س��از بکەن کە 
تیایدا زمانی فارس��ی و نەژادی ئێرانی دەوری 

یەکەم و کۆتایی دەبینێت.]9[
ئەم الیەنە مەعریفەناسانە چەند ڕەهەندییە 
بە ئامانجی س��تەمکاری و چەوس��اندنەوەی 
کوردە. ل��ە کاتێکدا هەر نەتەوەیەک هەڵگری 
هەندێک تایبەتمەندی��ی کولتووریی خۆیەتی 
کە ل��ە نەتەوەکانی دیکە جی��ای دەکاتەوە، 
فارسەکان بە س��ازکردنی نەتەوەی ساختەی 
ئێران��ی، دەیان��ەوێ کولت��ووری نەتەوەکانی 
دەوروبەری خۆیان بە قازانجی نەتەوەی فارس 
لەناو بەرن و بیانتوێننەوە. ئەگەر بەراوردێک لە 
نێ��وان دەوڵەت نەتەوەی تورکیا لەگەڵ ئێران 
بکەین، بۆم��ان دەردەکەوێ کە ناس��نامەی 
تورکیایی بوون، هەمان ناسنامەی تورکییە و 
کورد بوون بەشێوەیەکی یاسایی سڕدراوەتەوە 
و ل��ە ڕووی نژادیی��ەوە هەوڵی ب��ەردەوام بۆ 
قەاڵچۆکردن��ی ک��ورد دراوە. هەرچەند نابێ 
ئەوە لە بیر کەین کە ناسیۆنالیزمی تورکی لە 
رێگەی پێناس��ەکردنی کورد وەک ئەو تورکە 
ش��اخییانەی کە تورکییان لەبیر چووەتەوە و 
هەروەها بە کەڵک وەرگرتن لە تیۆریی زمانی 
هەت��او، هەوڵێکی نەزۆکیان ب��ۆ وەخۆگرتنی 
ناسنامەی کوردی داوە. ناسیۆنالیزمی تورکی 
هەرچەند توانیویەتی ناسنامەی کوردی الواز 
ب��کا و تەنانەت بەش��ێک لە ک��وردەکان لە 
ڕووی ناس��نامەوە خۆیان وەک تورک پێناسە 
بک��ەن یان بە زمانی تورک��ی بئاخفن، بەاڵم 
نەیتوانیوە ببێتە مەترس��ی بۆ س��ەر دەزگای 
مەعریفەناس��انەی ک��ورد؛ چونک��ە بەڵگەی 
سەرەکیی ئەوان کە بریتی بوو لەوەی تورکەکان 
بە ش��ێوەیەکی مێژوویی بافەرهەنگن، یەکەم 
کولتووریان ساز کردووە، شارستانیەتیان باڵو 
کردووەتەوە، زێدی ئەوان )ئاس��یای ناوەندی 
و ئاناتۆلیا( النکەی شارس��تانیەتی مرۆیییە و 
زمانی تورکی وەکوو هەتاو وایە و سەرچاوەی 
هەموو زمانەکان��ە، هێندە گاڵتەجاڕانە بوو کە 
لە دەرەوەی تورکیا کەس باس��ی لێ نەکرد و 
پاش ماوەیەک هێندە کاڵفامانە و نازانس��تی 
بوو کە تورکەکانیش ئیتر بەکاری ناهێنن.]1٠[ 
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دەکرێ جیاوازیی دوو ناسیۆنالیزمی ئێرانی 
و تورک��ی لە ڕێگەی ئەم دیاگرامەی خوارەوە 
نیشان بدەین. ناسیۆنالیزمی تورکی ناسنامەی 
کوردی دەسرێتەوە و دەیەوێ تورکیایەک ساز 
بکا ک��ە هەموویان یان تورک بن یان خۆیان 
بە تورک بزانن. بەاڵم نەتەوەی سەردەس��تی 
فارس نای��ەوێ کەس ل��ە ڕووی نەژادییەوە 
ف��ارس بێ و تەنانەت نکۆڵی لە بوونی نەژادی 
فارس دەکا. بەڵکوو ئەم داخوازییەی هەیە کە 
نەژادێک��ی گەورەتر بە ناوی ئاریایی هەیە کە 
کورد، فارس، بەلوچ و تورک تیایدا جێگەیان 
دەبێتەوە و پێکەوە وەاڵتی ئێران ساز دەکەن. 
ب��ەم ش��ێوەیە هەمووی��ان وەخ��ۆ دەگرێ، 
هەرچەند لە ئاکامدا مەبەست هەر سەپاندنی 
زمانی فارسی و زاڵ کردنی کولتووری فارس 

و لەناوبردنی کولتوورەکانی دیکەیە.

کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر گەرموگوڕە
ئاشیل مبێمبە )1957- ( بیرمەندی کامێرۆنی 
بواری پۆس��ت کۆلۆنیالیزم، بۆ تاوتوێ کردنی 
ئەم شێوازە لە کۆلۆنیالیزم کەڵک لە چەمکی 
 the intimacy of( گەرموگوڕیی س��تەمکاری
Tyranny( وەردەگ��رێ.]11[ ئەو پێی وایە کە 
شێوازی پۆس��ت کۆلۆنیالیزمی سوڵتە، نە تەنیا 
جۆرەکان��ی کۆنت��ڕۆڵ بەڵکوو ش��ێوازەکانی 
هاودەس��تییش  تەنان��ەت  و  گەرموگ��وڕی 
دەستنیش��ان دەکا. س��وژەی پۆست کۆلۆنی 
ک��راو، تەنیا لە کات��ی بەرپەرچدان��ەوە یان 
بەرگ��ری کردندا دەرناک��ەوێ؛ بەڵکوو دەبێ 
و  کارناڤاڵ��ەکان  کۆبوون��ەوەکان،  س��ەیری 
جەژن��ەکان بکەین کە چۆن مرۆڤی بەکۆلۆنی 
کراو، هەست بە نزیکایەتی لەگەڵ کولتووری 
نەت��ەوەی سەردەس��ت دەکا. لێرەدای��ە کە 
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مبێمبە ڕەخنە لە میخائیل باختین )1895-
1975( و ش��ێوازی بەکارهێنان��ی چەمک��ی 
کارناڤ��اڵ و کارناڤاڵیگەری دەگرێ. بە باوەڕی 
باختین، لەناو کارناڤاڵدا پەیوەندییە توندوتۆڵ 
و نەگۆڕەکانی ژیانی ڕاس��تەقینە دەگۆڕدرێ 
و هەم��ووان بە ش��ێوەیەکی هاوش��ێوە و بێ 
تیایدا  لەبەرچاوگرتنی پێگەی کۆمەاڵیەتییان 
بەشدار دەبن. گفتوگۆی کارناڤاڵی جەماوەری 
و گش��تییە کە هاوکات لەگەڵ س��ڕینەوەی 
س��ووژەی س��وڵتە، تاک��ەکان ل��ە دۆخێکی 
بەرامبەردا پێکەوە قس��ە دەکەن. باختین لەم 
ڕێگەی��ەوە بەریەک کەوتن��ی دوو فەرهەنگی 
جەماوەری )کولتووری گاڵت��ە و ڕابواردن( و 
فەرهەنگی ڕەس��میی کڵێسە و دەرەبەگایەتی 
)کولتووری جیددی( لە سەدەکانی ناوەڕاستدا 
نیشان دەدا.]12[ مبێمبە دەبێژێ هەڵەی باختین 
لەوەدایە کە کردەوە ناڕەسمییەکانی ڕابواردن 
و گەرموگوڕی بۆ ئ��ەو خەڵکە دەگەرێنێتەوە 

کە لە ژێر سوڵتەدان: 
»بەاڵم بەرهەمهێنان��ی گاڵتەجاڕی، تەنیا 
تایبەت ب��ەم گرووپە نیی��ە ]جەماوەر[. 
ئ��اوەژوو کردنی ڕاس��تەقینە کاتیک ڕوو 
دەدا ک��ە کۆمەاڵنی خەڵ��ک لەبەر ئەو 
مەیل��ەی ب��ۆ ش��کۆ هەیان��ە دەیانەوێ 
ش��ێتانە هەڵسوکەوت بکەن و بۆ السایی 
کردنەوەی دەس��ەاڵت جلوبەرگی نزم و 
ئەرزانبای��ی لەبەر بک��ەن و لە ڕێگەیەوە 
مەعریفەناس��یی ئەوان دیس��ان بەرهەم 
بێننەوە... لێرەدا و ل��ە چوارچێوەی ئەم 
گەرموگوڕییەدای��ە کە دەبێ س��ەبارەت 
بە هێز و وزەی دەس��ەاڵت ل��ە ئافریکا 
لێکۆڵینەوە بکرێ. ئەم توێژینەوەیە دەبێ 
لە دامەزراوەکان و پێگە ڕەس��مییەکانی 
دەسەاڵت و ڕێسا نووس��راوەکانی واوەتر 
بچێ و تاوتوێی ئەمە بکا کە چۆن بابەتی 
ش��اراوە و ئاش��کرا لێک دەئاڵێن و چۆن 
کردەوەی ئەو کەسانەی کە فەرمانیان بە 
دەس��تە و ئەو کەسانەی گوێڕایەڵن وەها 

گرێ دراوی یەکن کە هەر دوو الیەنەکە 
بێ دەس��ەاڵت دەکا و هەر ڕێک لەم بێ 
دەس��ەاڵتییەدایە کە بارودۆخێک س��از 
دەبێ، تیایدا توندوتیژی لەوپەڕی خۆیدا 

دەبیندرێ.«]13[
هەڵبەت بواری بەکارهێنانی باسەکەی مبێمبە 
ب��ۆ دوای قۆناغی کۆلۆنیالی��زم لە ئافریکایە و 
لە ڕێگەیەوە مێکانیزمەکانی س��وڵتەی هێزە 
کۆلۆنیالیس��تییەکان دەردەخا کە چۆن درێژە 
بە س��وڵتەی خۆیان بە سەر تاکی ئافریکاییدا 
دەدەن، ب��ەاڵم م��ن کەڵ��ک لەو بەش��ەی 
وەردەگ��رم کە چ��ۆن دەکرێ بەم ش��ێوەیە 
ب��اس لە کۆلۆنیالیزمی ئێران��ی بکەین کە لە 
ڕێگەی گەرموگ��وڕی و نزیکایەتییەکەوە کە 
لەگەڵ کورد و کولتووری کوردستان نیشانی 
دەدا، ڕەگ و ڕیش��ەی خۆی لە کوردس��تان 
دادەکوت��ێ. کۆلۆنیالیزم��ی ئێران��ی تەنیا بە 
بەالرێدا ب��ردن، چەواش��ەکردن، تواندنەوە و 
لەناوبردنی کولتووری کوردستان و ناسنامەی 
ک��وردی ل��ە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان )وەک 
هەرێمێک کە ڕاس��تەوخۆ بەکۆلۆنیی گرتووە( 
بەس��ەندە ناکا بەڵکوو دەیەوێ هێژمونییەکی 
کولت��ووری لە ناوچەک��ە س��از کا. لۆژیکی 
کۆلۆنیالیزم��ی ئێرانی لەس��ەر ئ��ەم بنەمایە 
دەوەستێ کە بۆ ئەوەی کوردەکانی هەر چوار 
کۆلۆنیالیزمی  سیس��تەمی  بەرپەرچی  پارچە 
ئێرانی نەدەنەوە، دەبێ و باش��ترە کوردەکان 
خۆیان دی��ان بە ئێرانی بوونی خۆیاندا بهێنن 
و ل��ە دڵەوە ش��انازی بە ناس��نامەی ئێرانیی 
خۆیان��ەوە بک��ەن. واتە ئەگەر خۆش��یان بە 
ک��ورد بزانن لە ئاس��تێکی گەورەتردا و تەواو 
بەدڵخ��وازی خۆیان باس لەوە بکەن کە کورد 
ئێرانییە. پرسیار ئەوەیە بۆچی کاتێک باس لە 
مێژوو، زمان و تایبەتمەندییە کولتوورییەکانی 
ک��ورد دەک��رێ یەکس��ەر کورد ب��ۆ ئێرانی 
ب��وون دەگەڕێتەوە؟ بۆ واڵمی ئەم پرس��یارە 
بنچینەییی��ە دەبێ دەزگای مەعریفەناس��یی 
کۆلۆنیالیزمی ئێرانی شی بکەینەوە کە چۆن لە 
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ڕێگەی زانستێکی سازکراو و نوێوە، ناسنامەی 
ک��وردی دەس��ڕنەوە. ناس��یۆنالیزمی ئێرانی، 
ڕێگەی س��ڕینەوەی فیزیکیی کورد بە تەنیا 
ئایدیۆلۆژیستەکانی  بەڵکوو  چارەسەر دانانێت، 
ئێرانچیەتی لەوە تێگەیشتوون کە دەتوانن لە 
ساختەوە،  زانس��تێکی  بەرهەمهێنانی  ڕێگای 
هێژمونییەکی کولتووری س��از کەن و قووڵتر، 
کاریگەرت��ر و درێژخایەنتر لە ناس��یۆنالیزمی 
عەرەب��ی و تورک��ی بوونی کورد بس��ڕنەوە. 
گرنگتری��ن میکانیزمێک کە کاربەدەس��تانی 
ئێران��ی ب��ۆ لەناوبردنی ک��ورد و پەرەپێدان 
و بەهێزکردن��ی س��وڵتەی خۆیان کەڵکی لێ 

وەردگرن ئەوەیە کە لە ئاکادێمیا 
و لە ڕووی زانس��تییەوە، دەست 
بە س��ەر بوونی ک��ورددا بگرن؛ 
وەخۆگرانەی  ش��ێوازی  چونکە 
ه��ەم  ئێران��ی  کۆلۆنیالیزم��ی 
ئامێزی ب��ۆ کورد کردووەتەوە و 
هەم دەیەوێ هەناوی کوردایەتی 
ب��ۆش بکاتەوە و تێگەیش��تنی 
ک��ورد لە خ��ۆی بگ��ۆڕێ. بۆ 
کولتووری  هێژمونی  سازکردنی 
پێویس��ت بە دەس��ەاڵت دەکا 
پەیوەندییەکی  دەس��ەاڵتیش  و 
نەپچڕاوی لەگەڵ مەعریفەیەکدا 
هەیە کە ئاکادێمیا وەک ناوەندی 

سەرەکی س��ازی دەکا و مەش��روعیەتی پێ 
دەدا. هەر چۆن فوکۆ بە س��ازکردنی چەمکی 
 )Power/Knowledge( دەس��ەاڵت/مەعریفە 
مەبەس��تی ئەوە بوو کە »دەس��ەاڵت ناتوانێ 
ب��ێ مەعریفە خۆی بس��ەپێنێ و مەعریفەش 
ناتوانێ بێ دەس��ەاڵت س��از ببێ«،]1٤[ منیش 
پێم وایە کە ئێرانییەکان نەیاندەتوانی بە سەر 
کوردستاندا دەسەاڵتیان هەبێ مەگەر ئەوەی 
مەعریفەیەک��ی ئێران��ی بەره��ەم بهێنن. لە 
ڕۆژهەاڵتناسەکان  هەرچەند  کاتیشدا،  هەمان 
و پانئیرانیس��تەکان لە س��ەدەی نۆزدەیەم و 
بیستەمدا بە چڕی باس لە تایبەتمەندییەکانی 

ئێ��ران دەکەن، بەاڵم تاکوو دەوڵەت نەتەوەی 
ئێران س��از نەبوو، ئەم تیۆرییە نەیتوانیبوو لە 

کوردستان کاریگەرییەکی ئەوتۆی هەبێ.
بەش��ێک لە کورد لە ژێر کاریگەریی ئەم 
زانس��تە س��اختەیەدا خۆی لە چوارچێوەی 
کولتوور و دابونەریتی ئێرانیدا پێناس��ە دەکا. 
ئەم ش��ێوازە ل��ە کۆلۆنیالیزم ک��ە نەتەوەی 
سەردەس��تی فارس بۆ لەناوبردنی ناسنامەی 
کورد  ژێردەس��تی  نەت��ەوەی  س��ەربەخۆی 
ب��ەکاری دینێ دەک��رێ وەک کۆلۆنیالیزمی 
ئاکادێمیک )زانس��تی( بیناسێنین و بریتییە 
لە »پرۆس��ەیەک کە تیای��دا، ناوەند و چەقی 
بەدەس��ت  و  بەرهەمهێن��ان 
خس��تنی زانست س��ەبارەت بە 
نەتەوەیەک، لە دەرەوەی خودی 
ئ��ەو نەتەوەیەدایە.«]15[ بە هۆی 
لە  نەت��ەوە  دەوڵەت  نەبوون��ی 
کوردس��تان، ک��ورد نەیتوانیوە 
خاوەنی ئەو دەس��ەاڵتە بێ کە 
بۆخۆی زانس��ت لەم��ەڕ خۆی 
بەرهەم بێنێ و ئەو زانس��تەیش 
هێناوەت��ەوە،  بەرهەم��ی  ک��ە 
لەس��ەر بنەم��ای گریمانەکانی 
سەبارەت  کە  ڕۆژهەاڵتناسەکانە 
ب��ە پەیوەندیی ئێ��ران و کورد 
س��ازیان کردووە. ل��ەم ڕووەوە 
دەکرێ ئەم خااڵنەی خوارەوە بۆ تایبەتمەندیی 
وەخۆگران��ەی کۆلۆنیالیزم��ی ئاکادێمیک لە 

ئێران دەستنیشان بکەین:
 کورد و فارس لە ڕووی نەژادییەوە ئاریایین. 
کەواتە کورد ناتوان��ێ داخوازیی ئەوە بکا کە 
ئێرانی نیی��ە. چونکە ئێران واڵتی لەمێژینەی 

ئاریایییەکانە.
 زمان��ی کوردی یەکێک ل��ە زمانە هێند و 
ئەورووپییەکان��ە و زمانی کوردی و فارس��ی 

بەشێک لە زمانی ئێرانین.
 ئایینە کۆنەکانی کورد وەکوو یارسان، ئیزدی 
و عەلەوی بەشێک لە ئایینە کۆنەکانی ئێرانن.

نابێ ئەوە 
لە بیر کەین، 
بەکارهێنانی 

چەمکی نەژاد بۆ 
جیاوازی دانان 

لە نێوان مرۆڤەکان، 
چ لە ڕووی 

کۆمەڵناسی و  تا 
ڕادەیەکی زۆر 

لە ڕووی زانستی 
ژێنێتیکەوە، 
ڕەت کراوەتەوە
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 بە ش��ێوازی گش��تی کولت��ووری کوردی 
)موس��یقا، ن��ەورۆز و هت��د.( بەش��ێکن لە 

کولتووری مەزنتری ئێران.
هەر لەبەر ئەم تایبەتمەندییانە و تەنانەت ئەو 
نزیکایەتییە کە لە ڕووی زانستییەوە لە نێوان 
کورد و فارس ساز کراوە، کوردی پارچەکانی 
ت��ر، بەتایبەت ل��ە کاتی قەیرانی سیاس��یدا، 
داوای پەیوەندییەک��ی زیاتر لە ئێران دەکەن 
و هەر ئەم��ەش بووەتە هۆی ئ��ەوەی ئێران 
بتوانێ پ��ەل بۆ پارچەکانی دیکە ڕابکێش��ێ 
ی��ان النیکەم بیه��ەوێ مەترس��یی ئاڵوگۆڕە 
سیاس��ییەکانی پارچەکانی تری کوردس��تان 
بۆ س��ەر ڕۆژهەاڵت کەم بکاتەوە. بۆ نموونە، 
نەمر مەالمس��تەفا بارزانی نزیک دوو س��اڵ 
پێش لە پەیمانی ئەلجزایەر و شکانی شۆڕش 
)1975( لە باشوور، چاوی بە شای ئەو کاتی 
ئێران دەکەوێ و داوای لێ دەکا کە پش��تی 
شۆڕش��ەکەیان بەر ن��ەدا و تەنان��ەت لەبەر 
ئەوەی یەکیەتیی س��ۆڤییەت پش��تیوانی لە 
حکومەتی بەعس دەکا، شا و ئامریکایییەکان 
ب��ا پارێزگاری لە ک��ورد بکەن. ئەس��ەدوڵاڵ 
عەل��ەم، وەزی��ری دەرباری ئێ��ران )1967-
1977( لە یادداش��تەکانی خۆی��دا ئاماژە بە 
چاوپێکەوتن��ی مەالمس��تەفا بارزانی لەگەڵ 
محەم��ەدڕەزا ش��ای پەهلەوی ل��ە ڕێکەوتی 
1973/7/1٤ بە ماوەی دوو کاتژمێر دەکا کە 
تیایدا داواکارییەکی س��ێ الپەڕەیی بە زمانی 
ئینگیزی پێش��کەش کراوە. لەم داواکارییەدا 
کە بە ئیمزای بارزانی گەیش��تووە، هاتووە کە 
»خەڵکی ئێمە ]کوردەکان[ خاوەن شکۆ وەک 
ب��اوک و پارێزەری خۆیان س��ەیر دەکەن و 
بەدڵنیایییەوە هەر درگایەکی تریش بە ڕووی 
ئێم��ەدا بکرێتەوە هەوڵی ئێوەی لە پش��تەوە 
ب��ووە. لە ئاکامدا ئ��ەم هەقیقەتەت��ان وەبیر 
دەهێنینەوە و خۆت��ان زۆربەی جار ئاماژەتان 
پێ کردووە کە لە کاتێکدا کوردەکان لە عێراق 
ژینۆساید دەکرێن، ئێران ناتوانێ کەمتەرخەم 
بێ و هەروەها پەیوەندییەکانی نێوان ئێران و 

کوردەکانی عێ��راق، دەبێ لە پەیوەندییەکانی 
نێ��وان تورکیا و تورکەکان��ی قێبرس قووڵتر 
بێ. ئێمە پەنامان بۆ تۆ هێناوە کە لە دەس��ت 
هەڕەش��ەکانی بەعس کە لە الیەن یەکیەتیی 
س��ۆڤییەتەوە پش��تیوانی دەکرێ بمانپارێزی 
و ه��ەوڵ بدەی بە هەر ش��ێوەیەک کە پێت 
باشە و ئیمکانی هەیە، لە ئێران و لە دەرەوەی 
ئێران،  زیاتر پش��تگیری لە جوواڵنەوەکەمان 
بک��ەی.«]16[ هەرچەند بارزانی بە مەبەس��تی 
سیاس��ی نامەکەی نووس��یوە ب��ەاڵم بۆمان 
دەردەک��ەوێ ک��ە سیاس��ەتەکانی ئێران بۆ 
نزیکبوونەوە لە کورد لەس��ەر هەمان ڕێڕەوە 
کە فروغی پێشنیاری کردووە؛ شا بەڕاشکاوی 
داوای پەیوەندییەک��ی قووڵتر لە نێوان ئێران-
کورد بە بەراورد لەگ��ەڵ پەیەوەندی تورک-
تورک��ی قێبرس دەکا، بەاڵم ه��ەر ڕێک لەم 
پەیوەندیی��ەدا، ل��ەم نزیکایەتیی��ەدا و ل��ەم 
گەرموگوڕییەدایە کە توندوتیژی س��از دەبێ. 
ئێ��ران هەر دوابەدوای ئەوە، پش��تی کوردان 
ب��ەر دەدا و ماڵوێرانی و دەربەدەری تووش��ی 
کوردان دەبێ؛ چوار دەیە دواتر وەکوو یەکەم 
دوژمنی ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی لە باشووری 
کوردستان دەس��ت بە پیالنگێڕی، داخستنی 
سنوورەکان و پچڕاندنی هەموو پەیوەندییەکان 

لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکات. 
تێنەگەیشتن لە پەیوەندیی کۆلۆنیالیستیی 
دەوڵەتی ئێران لەگەڵ کوردستان و هەروەها 
پەیوەندییەک بە مەبەس��تی چەوساندنەوە لە 
نێوان نەتەوەی سەردەس��تی ف��ارس لەگەڵ 
نەتەوەی ژێردەس��تی ک��ورددا دەبێتە هۆی 
ئ��ەوە کە بەش��ێک لە بەرپرس��ان و زانایانی 
بیانەوێ  ب��ەردەوام  کوردس��تان  باش��ووری 
خۆیان ل��ە ئێرانییەکان نزی��ک بکەنەوە. ئەم 
نزیکایەتییەکە تا ئاستێک بیرۆکەی ئێرانی لە 
ئامێ��ز دەگیردرێ کە نکۆڵی لە س��تەمکاریی 
حکومەت��ی ئێران دەک��رێ. بەهروز جەعفەر، 
بەرپرسی ئەنس��تیتۆی لێکۆڵینەوەی هەرێمی 
مەدیتەران��ە لە هەولێر، ل��ە چاوپێکەوتنێکدا 
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لەگەڵ س��ایتی کوردپرێس لە ساڵی 2٠19دا 
دەڵ��ێ: »ک��ورد و ف��ارس ل��ە ناوچەک��ەدا 
پەیوەندییەک��ی مێژووی��ی و قووڵیان هەیە. 
پەیوەندی��ی هیچ کام لە نەتەوەکانی ناوچەکە 
وەک پەیوەندیی ئەم دووانە قووڵ و ڕیشەدار 
نییە و پێشینەکەی بۆ پێش لە هاتنی ئیسالم 
و تەنانەت پێ��ش لە ئیمپراتۆریی ساس��انی 
و س��ازبوونی شارس��تانیەت و ئێمپراتۆریی��ە 
بەهێ��زەکان لە واڵت��ی ئێ��ران دەگەڕێتەوە. 
ئەردەش��یری بابەک دامەزرێن��ەری خاندانی 
ساس��انی لە دایکی کورد و باوکی فارس بووە 
و هەندێک لە سەرچاوە میژوویییەکان پێیان 
وای��ە کە باوکی کورد و دایکی فارس بووە. لە 
چیرۆکە ئوستوورەیییەکانیشدا وەکوو ڕۆستەم 
و زۆراب ڕیش��ەی کورد و فارس پێک دەگات 
و پەیوەندییەک��ی قووڵیان لەگەڵ یەک هەیە. 
کەواتە، بنەما و بەستێنێکی هاوبەشی مێژوویی 
لێ��رەدا هەیە. ل��ە مێژووی هاوچەرخیش��دا 
هیچ کات ئێران دوژمن��ی کوردەکان نەبووە. 
حکومەتی ئێ��ران هیچ کاتێ��ک کوردەکانی 
ئەنفال و بۆمبارانی کیمیای��ی نەکردووە.«]17[
تەواو هەست بەوە دەکرێ کە چۆن ستراتێژیی 
بەرەوڕووبوونەوە  ب��ۆ  فروغی  محەمەدعەل��ی 
لەگ��ەڵ کوردان واڵم��ی داوەت��ەوە. بەهروز 
جەعفەر بەش��انازییەوە باس ل��ەوە دەکا کە 
جەالل تاڵەبانی لەو کاتەدا س��ەرۆک کۆماری 
عێراق بووە، زۆرترین دۆستایەتی و نزیکایەتی 
لەگ��ەڵ ئێران ب��ووە. رێک س��اڵێک بەر لەم 
چاوپێکەوتنە، لە هێرشیکی ترۆریستیی ئێراندا 
بۆ سەر بارەگاکانی هەر دوو حیزبی دێموکرات 
لە هەرێمی کوردس��تان، 18 کەس شەهید و 

زیاتر لە پەنجا کەس بریندار بوون.]18[

ــی و زمانەکانی  ــەژادی ئاریای تیۆریی ن
هێند و ئەورووپایی

ناب��ێ ئ��ەوە ل��ە بی��ر کەی��ن، بەکارهێنانی 
چەمکی ن��ەژاد بۆ جیاوازی دان��ان لە نێوان 
مرۆڤ��ەکان، چ ل��ە ڕووی کۆمەڵناس��ی و  تا 

ڕادەیەکی زۆر لە ڕووی زانس��تی ژێنێتیکەوە، 
ڕەت کراوەت��ەوە و هەروەه��ا ئەگەرچی پاش 
دەرەنجامە دژەمرۆییەکانی ڕاسیزم لە ئەورووپا 
کە لە چوارچێوەی نازیس��مدا هۆلۆکاس��تی 
جوولەکەکان��ی لێ کەوتەوە، چیتر تووڕەهاتی 
تیۆری��ی نەژادی ئاریایی و دەرەنجامە س��ەیر 
و س��ەمەرەکانی ب��اوی نەم��اوە،]19[ ب��ەاڵم 
بۆ تێگەیش��تن ل��ە ناس��یۆنالیزمی ئێرانی و 
ئەنجامەکانی تاکوو ئەمڕۆ، ناچارین س��ەیری 
س��ازبوونی تیۆرییەک��ی ن��ەژادی بکەین کە 
وەک��وو تیۆریی ن��ەژادی ئاریایی یان هێند و 
ئەورووپایی پێناسەی بۆ دەکرێ. ئوستوورەی 
ن��ەژادی ئاریایی، مرۆڤەکان ب��ە چەند نەژاد 
داب��ەش دەکا و زۆرب��ەی ئەورووپیی��ەکان 
لەگ��ەڵ نەتەوەکانی ف��ارس، کورد و بەلوچ و 
هەروەها هێندییەکان بە یەک نەژاد دادەنێت. 
هەروەها زۆربەی کات ساز کردنی ئوستوورەی 
ئاریایی بۆ نووس��ینەکانی س��ێڕ ویلیام جونز 
دەگەڕێننەوە کە لە ساڵی 1786 بەوە گەیشت 
کە زمانەکانی یۆنانی، التین، سانس��کریت و 
ئێرانی ڕیشەکانیان هاوبەشە. زاراوەی ئاریایی 
بەاڵم س��ازکراوی ئەنکۆتیل دوپرۆنە )1731-
186٠(  کە لە س��اڵی 1763 باس لەوە دەکا 
 )aryen( ک��ە خەڵکێک بە ن��اوی ئاریی��ەن
ئاڤێس��تایان نووس��یوە. پاش ئەمە فریدریش 
ش��لێگێڵ، نووس��ەری ڕۆمانتیکی ئاڵمانی لە 
س��اڵی 1918 زاراوەی ن��ەژادی ئاریای��ی بۆ 
ئاڵمانییەکان بە مانای نەجابەت و شانازی بەکار 
دێنێت.]2٠[ بنەما ئوس��توورەیییەکانی ئاریایی، 
کە زانستێکی س��اختە بە دەوریەوەیە، بوو بە 
ه��ۆکاری ئەوەی کە نزیکاتیی��ە زمانییەکان، 
لەگەڵ پەیوەندییەکی ن��ەژادی پێکەوە گرێ 
بدەن. ئەم تیۆرییە بووە هۆی ئەوەی بۆ یەکەم 
جار کەس��ێک بە ناوی میرزا ئاقاخان کرمانی 
)185٤-1897(، نووس��ەری ناسیۆنالیس��تی 
ئێرانی، لە مان��ای نەژادیدا کەڵک لە چەمکی 
ئاریای��ی وەربگرێ و پێی وا ب��ێ کە ئاریایی 
نەژادێکی هەڵبژێردراو، پاک و س��ەروەرە.]21[ 
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وات��ە تا کۆتایی س��ەدەی نۆزدەیەم )189٠( 
بە هیچ ش��ێوەیەک لە کتێبە فارس��ییەکاندا 
و لە سەرتاس��ەری ئەدەبیاتی فارسیدا وشەی 
ئاریا یان ئاریایی بەکار نەهاتووە.]22[ مس��تەفا 
وەزی��ری، یەک��ەم ئاکادێمیس��یەنێکە کە لە 
کتێبەکەی خۆیدا بە ناوی نەتەوەی خەیاڵیی 
ئێ��ران )1993(، بەدڵنیاییەوە باس لەوە دەکا 
کە چەمک��ی نەت��ەوەی ئێران، س��ازکراوی 
ئێران  ناسیۆنالیستەکانی  و  ڕۆژهەاڵتناسەکانە 
لە دوای پەش��ێویی دەس��ەاڵت لە کۆتاییی 
س��ەردەمی قاجاردا کەڵکیان لێ وەرگرتووە و 
لە سەردەمی ڕەزاشا بەدواوە تاکوو ئیستا ئیتر 

بە بەردەوامی بەکار هاتووە.]23[
 باس��ی نوێ و بەڵگەمەندی 
زۆرب��ەی  الی  ب��ە  وەزی��ری، 
ئاکادێمی��ای ئێرانییەوە ناخۆش 
هاتە بەر چاو و دەکرێ بگوترێ 
تا ڕادەیەک��ی زۆر پەراوێز خرا. 
وەزیری تا ئەو ش��وێنە دەڕواتە 
پێش��ەوە کە سازکردنی وەهمی 
الیەن  ل��ە  ئاریای��ی  ن��ەژادی 
لێ  کەڵ��ک  و  ئێرانییەکان��ەوە 
وەرگرتن��ی ب��ۆ ڕۆنان��ی بینای 
وەک  ئێران��ی،  کولت��ووری 
کولت��ووری  ش��یزۆفێرنیایەکی 
مەبەس��تی  دەکا.  وەس��ف 

وەزیری ئەوەیە وەک تووش��بووانی نەخۆشیی 
ئێ��ران  ناسیۆنالیس��تەکانی  ش��یزۆفێرنیا، 
ڕەفتارێکی ئەبنۆرماڵیان هەیە، قسەی هەڵیت 
و پەڵی��ت دەکەن، توانایان بۆ تێگەیش��تن لە 
بابەتە ڕاس��تەقینەکان کەم بووەتەوە، باوەڕی 
هەڵەیان لە ال س��از ب��ووە و بیرکردنەوەیان 
ناڕوون و ئاڵ��ۆزە.]2٤[ هەوڵەکانی ڕەزاش��ا، بۆ 
س��ازکردنی دەوڵ��ەت نەتەوە، پێویس��تی بە 
ڕۆنان��ی مەعریفەیەکی نوێ هەبوو و هەر بەم 
مەبەستەش حس��ێن پیرنیا )19٤7-187٤( 
یەکێک لە گرنگترین ناسیۆنالیس��تەکانی ئەو 
قۆناغە لە الیەن ڕەزاشاوە دەستنیشان دەکرێ 

کە یەک��ەم کتێب��ە مێژوویییەکان��ی ئێران 
بنووس��ێت. یەکێک لەو بەرهەمە مێژوویییانە 
کە ن��اوی مێ��ژووی ئێرانی کۆن��ە )1928( 
بەش��ێکی بۆ مژاری نژادەکان تەرخان کراوە.
]25[ ئەوەی لێرەدا بۆمان گرنگە تاوتوێ کردنی 

چۆنیەتی سازکردنی ئەو تیۆرییە ساختانەیە کە 
لە ڕێگەی پەروەردەی مۆدێڕن و زانکۆکانەوە 
و هەروەها س��ەپاندنی زمانی فارس��ی وەک 
تەنیا زمانی ڕەس��می پەروەردە، دەبێتە هۆی 
ئەوەی کە بەشێکی بەرچاو لە نوخبەی کورد 
بۆخۆی��ان پەرە بەم تیۆرییانە بدەن و تەنانەت 
ئەو بەش��ەیان کە لە بەرامبەر سیاسەتەکانی 
س��وڵتەی ئێرانیدا دەوەستنەوە، 
نەتوان��ن بەیەکجاری خۆیان لە 
چەمک��ی ئێران دابب��ڕن و جیا 

بکەنەوە.
چۆنیەت��ی س�����ازبوون و 
نەژاد  چەمک��ی  پەرەس��ەندنی 
و زمان��ی ئاریایی لە بەس��تێنی 
ئەندێش��ە و فەلسەفەی ئێرانیدا 
نیشان  دەرکەوتنەکەی  شێوازی 
لەمب��ارەوە  توێ��ژەران  و  دراوە 
لێکۆڵین��ەوەی وردی��ان ئەنجام 
داوە، ب��ەاڵم ئەوەیکە چۆن ئەم 
چەمکانە لە رێگەی ئایدیۆلۆژی 
ئێرانیی��ەوە خزاونەت��ە ناو فیکر 
و بۆچوون��ی کوردەوە ناڕوونە و تاکوو ئیس��تا 
نەبووەتە هۆی س��ازکردنی مش��تومڕ، وەک 
کێش��ە کەمتر س��ەیری کراوە و توێژینەوەی 
لەس��ەر ئەنجام نەدراوە. هەر بۆ ئەم مەبەستە 
دەبێ بە ش��ێوازێکی مێژوویی لە نێو فیکری 
کوردایەتیدا ڕۆ بچین، بە ش��وێن نیشانەکانی 
ئەم بیرۆکەیەدا بگەڕێی��ن و پەیوەندییەکانی 

زانست و دەسەاڵت نیشان بدەین. 
لە نێو شۆڕش��ی کوردیدا هەرچەند دژ بە 
داگیرکەرانی کوردس��تان خەبات کراوە، بەاڵم 
زۆرجاریش لە ژێر کاریگەریی ئەم بیرۆکەیەدا 
و بەتایبەت بە هۆی ئەوەی دوژمنی ڕاستەوخۆ 

بۆ تێگەیشتن 
لە ناسیۆنالیزمی 

ئێرانی و 
ئەنجامەکانی

 تاکوو ئەمڕۆ، 
ناچارین سەیری 

سازبوونی 
تیۆرییەکی نەژادی 

بکەین کە وەکوو تیۆریی 
نەژادی ئاریایی یان هێند 
و ئەورووپایی پێناسەی 

بۆ دەکرێ
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فارس نەبووە لە ناسینی ئایدیۆلۆژیی ئاریاییدا 
)Ariaism( هەڵە ک��راوە. لە ژمارەی چوارەم 
و کۆتایی��ی باڵوکراوەی ڕۆژی کورد )گۆڤاری 
جڤاتی »هێڤی«ی قوتابیانی کورد، ئەستەمووڵ 
1912(]26[ وتارێکی س��ەرنجڕاکێش بە ناوی 
ئەس��ڵ و نەسڵی کورد هەیە کە نووسەر ناوی 
خ��وازراوی »کوردی« هەڵب��ژادووە؛ عەبدوڵاڵ 
زەنگەنە پێی وایە کە عەبدولکەریم س��لێمانی 
)188٠ – 1929( ئەو بابەتەی نووس��یوە.]27[  
لە وتارەکەدا هات��ووە: »کورد بەر لە نەبووەت 
هەب��وون و مەوجود بوون. ک��ورد لە ئەقوامی 
ئارییەن، لە پاش بیعس��ەت، قسمێ لە ئەوان 

وەک��وو ئێمە، وەک��وو ئەفغان، 
وەکوو ئێران، دینی ئیس��المیان 
قەب��وڵ ک��رد و ئەلحەمدولیال 
بووینە ئیسالم، قسمێ لە ئەوان 
وەک��وو: رۆم، وەک��وو: ئەرمەن، 
وەکوو: ئەڵمان، لەس��ەر ڕێگەی 
جەهالەتا مان��ەوە. چە ڕۆم، چە 
پۆرتکیز،  ئەڵمان،  چە  ئەرمەنی، 
ئەمانە هەموو لە عرقی کوردن. 
دیق��ەت فەرموون، لیباس��مان، 
عەجەمە،  وەک��وو  عەنعەناتمان 
لەبەر ئیختی��الت لەگەڵ بەغدا 
جوزئ��ێ فەرقمان هەیە. فەقەت 
بە دیقەت ئەگەر تەعمیق بکرێت 

عەینی عەجەم حائز حەرەکات و سەکەناتین. 
عەجەم لە وەختی خۆیا مەزهەبی سوننی بوو، 
فەقەت ش��ا ئیسماعیلی س��ەفەوی بە فکری 
خ��ۆی ئ��ەم مەزهەبی ش��یعەیەی ئیحداس 
کرد و مەقس��ەدی تەوحیدی قەومی عەجەم 
بوو، وەئیلال ئەساس��ەن مەزهەبمان یەک بوو. 
ئەڵم��ان و زبانی ئەڵمانی زۆر موش��ابەهەتی 
ب��ە ک��وردی هەیە، ئیم��ڕۆ ئەگ��ەر کوردێ 
بچ��ێ بۆ ئەڵمان بە زەرف��ی دوو مانگ فێری 
زبانی ئاڵمانی دەبێ، فەق��ەت ئەگەر تورکێ، 
یا عەرەبێ بچێ ب��ۆ فێربوونی زبانی ئەڵمانی 
متەوەفیقەتە س��ەر س��اڵێک، چونک��ە زبانی 

ئاڵمان وەک زبانی ک��وردی گرانە.]28[ ئەگەر 
بۆچوونەکەی زەنگەنە درووس��ت بێ، نووسەر 
خەڵکی س��لێمانییە کە لەو کاتەدا بەشێک لە 
کوردستانی عوسمانی بووە. نووسەر لە ڕێگەی 
هەڵکش��انی ک��وردەوە دەیەوێ بە یەکس��ان 
کردنی ن��ەژادی کورد لەگەڵ عەجەم )ئێران/
ف��ارس( و ئەورووپییەکان )بەتایبەت ئاڵمانی( 
پلەی قەوم��ی کورد بەرز بکاتەوە. لێرەش��دا 
ئەوپەڕی هەس��ت بە نزیکایەتی لەگەڵ ئێران 
ودژایەتی کردن و تەنانەت س��ووک سەیری 

تورک و عەرەب کردن دەبیندرێ.
لە وتارێکدا کە لە ژێر ناوی نووس��ەرانی 
ڕۆژنامەی  ل��ە  بیخوێنن  فارس 
ه��اواری ک��ورد ل��ە ڕەزبەری 
 )19٤5 )س��ێپتامبری   132٤
هەوڵ دراوە بە زمانی فارس��ی 
فارسەکان  ڕۆژنامەنووسە  واڵمی 
و بەتایبەت نووسینێکی دوکتور 
-19٠٤( س��ەنجابی  کەری��م 
کرماش��ان  خەڵک��ی   )1995
بدرێت��ەوە ک��ە ل��ەو کات��ەدا 
مامۆس��تای زانکۆی تاران بووە. 
لەم وت��ارە درێژەدا هەرچەند بە 
ش��ێوەیەکی بەهێز پێداگری لە 
مافی ک��ورد وەک نەتەوەیەکی 
س��ەربەخۆ ک��راوە، ب��ەاڵم بە 
مەبەس��تی سیاس��ی ویس��تراوە گرژییەکان 
کەم بکرێتەوە. بۆ مەبەس��تی دەستکەوتێکی 
سیاس��ی، ڕێگەیەک جگ��ە ل��ە گەڕانەوە و 
سەرچاوەدان بە تیۆریی ئاریایی و نزیکایەتیی 
ک��ورد و فارس و هەروەه��ا ئێرانیبوونی هەر 
دووکیان شک نابردرێ. ئەمە لە کاتێکدایە کە 
لە ڕۆژنامەی نیش��تمان )باڵکراوەی ژێکاف(دا 
لەم جۆرە هەڵوێستانە نابیندرێت. نووسەر کە 
بە دوو پیت ئام��اژەی بە ناوی خۆی کردووە 
دەنووسێت: »بەگوێرەی پێشینەی مێژوویی و 
بیروڕای ڕۆژهەاڵتناسەکان ئاشکرایە کە کورد 
و فارس ه��ەر دووکیان ئاری نژادن و لەگەڵ 

چۆنیەتی 
سازبوون و 

پەرەسەندنی چەمکی 
نەژاد و زمانی 

ئاریایی لە بەستێنی 
ئەندێشە و 

فەلسەفەی ئێرانیدا 
شێوازی 

دەرکەوتنەکەی نیشان 
دراوە و توێژەران 

لەمبارەوە لێکۆڵینەوەی 
وردیان ئەنجام داوە
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ی��ەک بران و لە یەک باوک��ن... ]کوردەکان[ 
یەکێک لە پاکتری��ن نژادەکانی ئێرانن و ئەم 
خاک��ە پاکە النک��ەی باو و باپیران��ی ئەوانە، 
ئێران نیشتمان و زێدی ئازیز و ستایشکراوی 
ئەوانە. کوردەکان ئێرانیان لە هەزاران س��اڵ 
لەمەو پێشەوە لە دەس��تدرێژیی داگیرکەران 
و س��نووربەزێنەکان پاراس��تووە و لە ڕێگەی 
سەربەس��تی و یەکپارچەییی خاکی ئێران، بە 
گیان بەخت کردنەوە، فیداکاریمان کردووە و 
خوێنمان ڕشتووە و وەکوو شێرێکی سامناک 
و نەترس جەس��تەی خۆمان وەبەر فیشەکی 
دوژم��ن داوە و نەمانهێاڵوە بێگانە پێی بخاتە 
س��ەر ئەم خاکە پیرۆزە و تاک��وو زیندووین 
دەش��یپارێزین. ئێران و س��ەڵتەنەتەکەی بە 
هی خۆمان دەزانین و خۆش��مان بە هی ئەو 
دادەنێی��ن، چونکە یەکەم خاندانی ش��اکانی 
ئێران »ماد« ی��ان »کورد« بوون.«]29[ بە ڕوونی 
لەم نووس��ینەدا کەڵک لە بەرجەس��تەکردنی 
نزیکایەتی��ی ک��ورد و فارس وەرگی��راوە لە 
چوارچێوە وەخۆگرانەی کۆلۆنیالیزمی ئێرانیدا 
و نائاگایانە ئەم بەش��ەی بەهێ��ز دەکرێتەوە 
کە ئێران و کێش��ەکانی بە ه��ی خۆ دەزانن 
)لە کاری کۆ کەڵ��ک وەردەگیرێ و ئاماژەکە 
النیکەم بۆ ئەندامان��ی کۆمەڵەی ژێکاف یان 
کوردان بەگش��تی دەگەڕێتەوە(؛ هەر لەم بە 
هی خۆزانینەدایە ک��ە کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر 
دەتوانێ بوونی س��ەربەخۆی کورد بسڕێتەوە 
ی��ان گرێ��دراوی بوونێکی درۆیی��ن بە ناوی 
ئێرانی بکات. زۆری پێناچێت حکومەتی ئێران 
بە توندوتی��ژی وەاڵمی داوا ڕەواکانی کۆماری 

کوردستان دەادتەوە.
ل��ە درێ��ژەی بابەتەک��ەدا دوو نمونە لە 
ڕۆژنامەی کوردستان دێنمەوە کە باڵوکراوەی 
ڕەس��میی کۆماری کوردستان )19٤6( بووە. 
هەرچەند لەم ڕۆژنامە و بەگش��تی لە گوتاری 
ڕەس��میی بەرپرس��انی کۆماردا، ئاس��تیکی 
بەرزی وش��یاریی نەتەوەیی دەبیندرێ، بەاڵم 
دیس��انەوە کۆلۆنیالیزم��ی ئێرانی لە ش��وێنە 

هەرە ئاس��تەمەکانەوە خۆی نیش��ان دەدا کە 
لەو س��ەردەمەدا لە مەترس��ییەکانی ئاگادار 
نەبوون. دڵش��اد ڕەس��ووڵی، ل��ە وتارێکدا بە 
ناوی تەحریکاتی ئەو خائنانەی کە دەیانەوێ 
ئێران مەحو ببێت��ەوە کە لە ژمارەی پەنجای 
ڕۆژنامەی کوردس��تان )6 جۆزەردان 1325 
]19٤6[( چاپ بووە، بەتوندی واڵمی بابەتێک 
بە ناوی مسالمت هم حدی دارد دەداتەوە کە 
گوایە لە تاران دژ بە کۆماری کوردس��تان لە 
ڕۆژنامەیەکدا چاپ بووە و تیایدا داوا کراوە کە 
حکومەت کوردەکان سەرکوت بکا، ڕەسووڵی 
)موعآوی��ن و بازڕەس��ی کولل��ی وەزارەت��ی 
فەرهەنگی کوردستان(]3٠[ دەنوسێت: »ئەسڵی 
مەرکەزی تەحریکاتی شوومی ئیستێعماری لە 
ئێران س��ەرچاوەی لە جێگایەکی زۆر قووڵە... 
ئەگ��ەر ماوەی بدرێتێ و ڕەوەش��ەن فکران و 
کاربەدەستانی پاکداوێنی تاران جڵەوگیری لێ 
نەکەن تاجی شاهەنش��اهی لە نێوان دەچێ... 
]درێژەی بابەت ل��ە ل. ٤[ بڕێک ورد ببنەوە 
و سەرنجێکی دنیای دێموکراسی بدەن بزانن 
دنیا چ باس��ە. لەمە زیاتر نیشتمانی ئێران بۆ 
پشتەوە مەکش��ێننەوە و میللەت مەخنکێنن، 
ه��ەر نەتەوەی��ەک ئازادی��ی خ��ۆی بدەنێ. 
بەتایبەتی خۆتان لە مەنجەڵی وەجۆش هاتووی 
کوردان مەنێ��ن، دەنا وەڵاڵهی دادەپڵۆخێن و 

ڕسوای ئەبەدی دەبن.«]31[ 
ئ��ەوەی زۆر جێ��ی س��ەرنجە گوت��اری 
دژەکۆلۆنیالیستیی ئەم وتارەیە کە لە چەندین 
وت��اری دیک��ەی ڕۆژنامەی کوردستانیش��دا 
نموونەی دەبیندرێ، بەاڵم کۆلۆنیالیزم لێرەدا 
ش��تێکی دەرەکییە و مەبەس��ت ل��ە واڵتانی 
ئەورووپی و بەتایبەت بریتانیایە. نووسەر پێی 
وایە کە پیالنگێڕیی کۆلۆنیالیزم و لەبەر دابین 
کردنی بەرژەوەندیی ئ��ەوان، هەندێک الیەن 
نایانەوێ مافی ڕەوای ک��وردان بدرێ و هەر 
بۆیە باس ل��ەوە دەکا کە ئەم الیەنانە خۆیان 
دژ بە ئێران و تاجی پاشایەتین. لە کاتێکدا لە 
مهاباد شانۆی دایکی نیشتمان بەڕێوە چووە و 
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کوردستان وەک دایک نیشان دراوە کە دەبێ 
کورد لە دەستدرێژی بیپارێزێ، لێرەدا وشەی 
نیش��تمان بۆ ئێرانی بەکار هاتووە. سەرەڕای 
ئ��ەوەی کە کۆم��ار مەترس��یی لەناوچوون و 
سەرکوتی لەس��ەر بووە و ڕەنگە ئەم وتارەش 
زیاتر بە مەبەس��تی سازکردنی ڕێگەچارەیەک 
نووسرابێ کە لە سیاس��ەتی نزیک بوونەوە و 

هەڕەشە، پێکەوە کەڵکی وەرگرتبێ.
 )1975-1923( وردی  محەمەدتۆفی��ق 
ل��ە وتاری کورد و دەوڵەتانی تورک و عەرەب 
و فارس لە ڕۆژنامەی کوردس��تان ژمارە 73 
)13 گەالوێژی 19٤6(دا دەنووس��ێ »هەموو 
میللەتێ��ک دەزانێ کە کورد زبانێکی تایبەتی 
و خوو و رەوش��تێکی جوێ��ی هەیە، نەژادی 
ئارییە، خاوەنی خاک و نیش��تمانێکی فراوانە. 
بەاڵم ئیس��تعمار و کۆنەپەرس��تی هانی ئەو 
س��ێ میللەت��ە دەدا کە بڵێ��ن »کوردیش لە 
نەس��لی ئێمەیە«... نازانین تورک و فارس تا 
بە کەی بە پیالنی ئیس��تعمار هەڵدەخڵەتێن. 
خۆ س��وور دەزانن کە کورد تا یەک نەفەری 
مابێ واز لە نیش��تمانی خۆی ناهێنێ و نابێ 
ن��ە بە عەرەب ن��ە بە عەجەم ن��ە بە تورک. 
ئەمە بە ڕاستی دەڵێین و ئیسباتی دەکەین نە 
هەر ت��ورک و عەرەب و فارس بەڵکوو هەموو 
هێزەکان��ی ڕۆژهەاڵت هێزی خۆی کۆ کاتەوە 
یەک هێش��تا کوردی پێ نافەوتێ، چونکو تا 
دوژمنمان پتر بێ پتر فیداکاری دەکەین و بۆ 
ئامانجی خۆم��ان چاکتر هەوڵ دەدەین.« ئەم 
نووس��ینە سەرنجڕاکێشە لە الیەن یەکێک لە 
مامۆس��تاکانی قوتابخانەی مهاباد کە خۆی بە 
ڕەچەڵەک خەڵکی س��لێمانی بووە، دیسانەوە 
دەرخەری هەمان تایبەتمەندیی وەخۆگرانەی 
کۆلۆنیالیزمی ئێرانییە. نووس��ەر بەڕوونی باس 
لەوە دەکا ک��ە کورد هیچ کام لە نەتەوەکانی 
فارس، تورک و عەرەب نییە و لەوەش ژیرانە 
تێدەگا ئەگەر کورد لە نەس��لی یەکێکیان بێ 
کێش��ە بۆ ناسنامەیان س��از دەبێ، هەرچەند 
پێناسەکردنی کورد بە نەژادی ئاریایی هەمان 

کێش��ەی مەعریف��ی بۆ کورد س��از دەکا کە 
مەترسیی سڕینەوەی ناسنامەی بەدواوە دێت.
دی��ارە قۆناغ��ی س��ازبوونی ژێ��کاف و 
حکومەتی 33٠ ڕۆژەی کۆماری کوردس��تان 
ب��ە ناوەندیەتی��ی مهاب��اد هەم ل��ە ناوخۆی 
کوردستان گرنگیی بیرکردنەوە لە ناسنامەی 
س��از کردووە و هەم ل��ە ناوەندی ئێران زیاتر 
ب��اس لە مەس��ەلەی کورد ک��راوە. بەرەبەرە 
ستراتێژیی فروغی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی 
کورد هاوکات لەگەڵ س��ەرکوتی بێڕەحمانە 
دەبنە دوو بناغەی سیاس��ەتی حکومەتەکانی 
ئێران ک��ە تاکوو ئەم��ڕۆ درێ��ژەی هەبووە. 
غوالمڕەزا ڕەشید یاس��ەمی )1951-1896(، 
ک��ە خەڵک��ی گاوارەی کرماش��انە، لە کتێبە 
ناودارەکەی خۆیدا کرد و پیویستگی تاریخی 
و نژادی او )19٤7(، بە مەبەستی سەلماندنی 
ب��ەردەوام بوون��ی قەومی کورد ل��ە نەژادی 
ئێران��ی، ئاماژە بەوە دەکا ک��ە دەیەوێ کورد 
بە نەژادێکی پاک و ش��ەریفەوە گرێ بداتەوە: 
»کورد یەکێک لە ش��اخەکانی دارێکی هەرە 
کۆنی بەهێزی نەژادی ئێرانییە و هەمیشە لە 
شوێنە جۆراوجۆرەکانی ئێراندا بە سەربەرزی و 
ڕێزەوە ژیاوە... وەفاداریی عەشیرەتە کوردەکان 
بۆ ئێران، چ ئەوانەی کە لە چیاکانی زاگرۆس 
و سەروەتری ژیاون و چ ئەوانەی کە لە پارس 
و ش��وێنەکانی دیکەی ئێران بوون، زۆر زیاتر 
لە عەش��یرەتەکانی دیکەی ئێرانی نەژاد بووە. 
دەکرێ کوردس��تان وەکوو مەیدانێک سەیر 
بکرێ ک��ە خوێنی ئێرانییە ک��ۆن و نوێکان 

لەوێ و لەبەر ئێران تیایدا ڕژاوە.«]32[
ئیحس��ان نووری پاش��ا )1976-1892(، 
سەرکردەی ناوداری شۆڕش��ی خۆیبوون، لە 
کات��ی ئاوارەیی لە ت��اران، کتێبێکی بە ناوی 
»تاریخ ریش��ە نژادی کرد« ]مێژووی ڕەگ و 
ڕەچەڵەکی ک��ورد، 195٤[ دەنووس��ێ و لە 
پێش��ەکیی ئەم کتێبەدا باس ل��ە ئامانجێک 
دەکا ک��ە ئەوی هان داوە س��ەرەڕای ئەوەی 
مێژوونووس نییە، دەس��ت ب��ۆ قەڵەم ببات: 
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»مەبەس��تم ئەم��ە نیی��ە مێژووی ک��ورد و 
کوردستان بنووسم، بەڵکوو ئەوەندەم گەرەکە 
خزمەت��ی قەومێکی ئێرانی ن��ەژاد بکەم کە 
خەریکە ل��ە الیەن نەژادەکانی دیکەوە لە نێو 
دەبرێت. ه��ەر ئەوەندەم گەرەکە ئەم میللەتە 
ڕەشید و عەگید و زۆر لێ کراوە لە گومناوی 
دەرب��از بک��ەم، نەیەڵم لە ش��ەرەفی نەژادی 
ئێرانیی خۆی مەحروم بێ... میللەتێک ]کورد[ 
کە بەردی بناغەی ش��کۆداری ئێرانی هەر لە 
س��ەرەتاوە بە خوێنی پی��رۆزی جەنگاوەرانی 
خۆی پێکەوە چەس��پاندووە.]33[ لە نووسینی 
هەر دوو نووس��ەری کورد بۆمان دەردەکەوێ 

کە کەڵکەڵەی نووس��ینەکانیان 
گرێدانی کورد و ئێران لە ڕووی 
کۆلۆنیالیزم��ی  نەژادییەوەی��ە. 
وەخۆگ��ر هیچ ک��ە توانیویەتی 
بوونی ک��ورد وەخۆ بگرێ، لێرە 
بەدواوە لە ئامانجی س��ازکردنی 
نزیک  کولتووریش  هێژموون��ی 
دەبێت��ەوە، چونکە ک��وردەکان 
و بەتایبەت زانا ک��وردەکان بە 
مەیلی خۆی��ان تیۆریی نەژادی 
ئاریای��ی و ژیان لەس��ەر خاکی 

ئێرانیان پەسەند کردووە.
لە س��ەرنجڕاکێش  یەکێک 
ترین تێ��زەکان ک��ە کوردێک 

س��ەبارەت بە چەمک��ی ئاریایی پێش��نیاری 
ک��ردووە تیۆرییەکە کە عەبدوڵ��اڵ ئۆجەالن 
ل��ە کتیبی مانیفیس��ت تم��دن دموکراتیک 
)2٠٠9( چوارچێوەک��ەی دیاری کردووە. ئەم 
بەرهەمە کە وەک کتێبێکی گرنگ و ناوەندی 
لە ناساندنی ئەندێش��ەی ئۆجەالندا پێناسەی 
بۆ دەکرێ لە بەش��ی دووەمدا باسێکی تێر و 
تەس��ەڵ س��ەبارەت بە ئاریایی بوونی کورد و 
فارس لە ژێر ن��اوی مژارەکانی باڵوبوونەوەی 
زمان و کولتووری ئاریایی پێشکەش دەکرێ. 
ئۆج��ەالن ل��ە باس��ەکەیدا جگە ل��ە مژاری 
زم��ان پێیوایە کە  دەبێ ب��اس لە کولتووری 

ئاریای��ی بکرێ و دەبێژێ لە نێوان 1٠٠٠٠ تا 
٤٠٠٠ س��اڵ پێش لە زایین قۆناغی زێڕینی 
س��ەقامگیربوونی زمان و کولتووری ئاریاییە. 
بە ب��اوەڕی ئ��ەو »زمان-کولت��ووری ئاریایی 
ڕیشەیەکی ئەورووپایی و هێندی نییە، بەڵکوو 
پێچەوانەکەی ڕاستە.«]3٤[ بە باوەڕی ئۆجەالن 
کولتووری ئاریایی سەرەتا لە کەوانەی بەپیتدا 
خۆی نیشان داوە و سەقامگیر بووە و دواتر بە 
ش��ێوازی کولتووری )نەک مرۆیی( لە 7٠٠٠ 
ساڵ پێش لە زایین بەرەو ئێران ڕۆشتووە و لە 
٤٠٠٠ پێش لە زایین کاریگەرییەکانی لە هێند 
دەبیندرێ. »بە ب��ەراوردی کولتووری ئاریایی 
بە  کولت��ووری چینی...  لەگەڵ 
شیمانەی زۆر کولتووری چینی 
کەڵک��ی لە کولت��ووری ئاریایی 
وەرگرت��ووە... گروپی کولتووری 
چین��ی و گروپ��ی کولت��ووری 
سامی، نەیانتوانیوە تایبەتمەندی 
بەجیهانیب��وون وەک کولتووری 
ب��دەن.«]35[  نیش��ان  ئاریای��ی 
بابەتێکی گرنگی نووس��ینەکەی 
ئۆجەالن ئەوەی��ە کە لە جیاتی 
مژاری نەژاد ب��اس لە کولتوور 
دەکا و پێیوای��ە ک��ە »زمان��ە 
فارس،  کورد،  س��ەرەتاییەکانی 
ئەفغ��ان ]؟[ بەل��وچ« ناوەک��ی 
س��ەرەکی کولت��ووری ئاریایی س��از دەکەن 
کە دواتر ل��ە ڕۆژهەاڵتەوە ت��ا هیند و چین 
و لە ڕۆژئاواوە تاک��وو ئەورووپا باڵو بووەتەوە. 
لە ئاکامدا لێرەش��دا ک��ورد و فارس ئاریایین 
و پێکەوە النکەی شارس��تانیەتی جیهان ساز 

دەکەن. 
هەڵب��ەت ه��ەر ج��ۆرە س��ازکردنێکی 
هێژمونی، خۆی لە خۆیدا بەرەو س��ازکردنی 
ئایدیۆلۆژییەکی دژەهێژمونیش هەنگاو دەنێ. 
یەکێک لە بەرچاوترین هەوڵەکانی ئاکادێمیای 
ک��وردی لەو س��ەردەمەدا تێ��زی دوکتورای 
عەبدوڵڕەحمان قاسملووە. قاسملوو لە کتێبی 

دیارە قۆناغی
 سازبوونی ژێکاف و 

حکومەتی 330 ڕۆژەی 
کۆماری 

کوردستان بە 
ناوەندیەتیی مهاباد هەم 
لە ناوخۆی کوردستان 
گرنگیی بیرکردنەوە لە 
ناسنامەی ساز کردووە 
و هەم لە ناوەندی ئێران 
زیاتر باس لە مەسەلەی 

کورد کراوە
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ک��ورد و کوردس��تان )1962؛ یەکەم چاپی 
کوردی 1973( لە بەش��ی یەکەمی فەس��ڵی 
دووەمدا و لە ژێر س��ەردێڕی ڕەس��ەنی کورد 
دەنووس��ێت: »نەتەوەی کورد دەچێتەوە سەر 
نێوەڕاس��ت  ڕۆژهەاڵتی  نەتەوەکانی  کۆنترین 
کە بە النکی شارس��تانیەتی کۆن دەناسرێ... 
هێندی��ک لە »مێژوونووس��ان« بەئەنقەس��ت 
ڕاس��تییە مێژووییی��ەکان بەراوەژوو نیش��ان 
دەدەن، ب��ۆ ئ��ەوەی بەهێنان��ەوەی هێندێ 
بەڵگەی بێ ئەس��اس ئیسبات بکەن کە کورد 
لە ڕەگەزی س��امییە یان تورکە. هێندێکی تر 
خزمایەتیی نێوان زمانی فارس��ی و کوردی و 

ئ��ەوەی کە ه��ەر دوو زمانەکە 
زمانە  لق��ی  س��ەر  دەچن��ەوە 
ئێرانیی��ەکان دەکەن��ە بەڵگەی 
ئەوە کە کورد بە فارس دابنێن. 
بەکورت��ی دان ب��ە بوونی کورد 
وەک نەتەوەیەک��ی س��ەربەخۆ 
دانانێن و پەرەئەسەتاندنی مێژوو 
ئەمڕۆ  دەدەن.  نیشان  بەراوەژوو 
زانست دەریخس��تووە کە کورد 
ل��ە تۆرەمەی عەش��یرەتەکانی 
زاگرۆس��ە... ک��ە ل��ە ڕۆژگاری 
کۆن��دا لە مەڵبەن��دی چیاکانی 
بوون و  نیش��تەجێ  زاگ��رۆس 
)هیند  عەش��یرەتەکانی  لەگەڵ 

و ئورووپای��ی( ک��ە لە ه��ەزارەی دووهەمی 
پێ��ش زایینداد هاتوونە ئەو مەڵبەندە تێکەاڵو 

بوون.«]36[ 
ئەم ج��ۆرە ڕوانین��ەی قاس��ملوو وەک 
خاڵێکی وەچەرخان س��ەیر دەکەم کە تیایدا 
نووس��ەر دژ بە تیۆریی ئاریایی دەوەس��تێ و 
هەوڵ دەدا س��ەرچاوەیەکی دیکە بۆ نەژادی 
ک��ورد بدۆزێتەوە و لەم ڕێگەیەوە س��ەرەڕای 
تورک، عەرەب و فارس، ناس��نامەی کورد لە 
ئێرانیش جیا بکاتەوە. هەروەها قاس��ملوو کە 
ئ��اگاداری گرنگیی س��ەربەخۆییی مەعریفی 
بۆ س��ازکردنی ناس��نامەی کوردییە، باس لە 

خۆجێیی بوونی کورد لە ناوچەی زاگرۆس]37[ 
دەکا و ه��ەر لەم بەش��ەدایە کە لۆڕس��تان 
بە بەش��ێک لە کوردس��تان پێناس��ە دەکا. 
بۆیە گرنگە قاس��ملووی ئاکادێمیس��ییەن لە 
قاس��ملووی سیاس��ی جیا بکەین��ەوە کە بە 
مەبەستی گوشار سازکردن و ئامانجی سیاسی 
باس لەوە دەکا ناهێڵین کەس خۆی لە ئێمە 

بە ئێرانیتر بزانێ.]38[ 

ــی:  ئێران ــنامەی  ناس ــتنەوەی  ڕێکخس
ڕوخساری نوێی کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر

محەم��ەد ق��ازی )1913-1918(، وەرگێڕی 
ن��اوداری ک��ورد ک��ە تەنیا بە 
زمان��ی فارس��ی تەرجەم��ەی 
دەک��ردەوە، دەبێژێ: »من خۆم 
لەس��ەر ئەم بڕوای��ەم کە هەر 
دوو بەشی کوردستانی عێراق و 
تورکیا دەبێ بخرێنە پاڵ ئێران. 
نەتەوەیەکە  ک��ورد  نەت��ەوەی 
کە هێچ ج��ۆرە پەیوەندییەکی 
نەژادی و زمان��ی و کولتووریی 
لەگەڵ تورک و ع��ەرەب نییە، 
ئەمە ل��ە کاتێکدای��ە کە هەم 
ئێرانییەکان  لەگەڵ  نەژادەکەی 
یەکێکە و ه��ەم زمانی کوردی 
لێکچوون و خزمایەتییەکی زۆر 
نزیک��ی لەگەڵ زمانی فارس��ی هەیە. وا بۆی 
دەچم کە زۆربەی هەرە زۆری هاوشارییەکانم 
لەگەڵ ئ��ەم بیر و باوەڕە ه��اوڕا بن، چونکە 
بەتایب��ەت لە س��ەردەمی کۆندا هەر س��ێ 
بەشەکەی کوردستان بەشێک لە خاکی ئێران 
و س��ەر بە ئیمپراتۆرییەکانی هێخامەنێشی و 
ساسانی بوون.«]39[ ئیبراهیم یونسی )1926-
2٠12( وەرگێڕ و یەکێکی تر لە فارسینووسە 
ناودارەکانی کورد باس لەوە دەکا: »دەوڵەتەکان 
پ��ارە و وزەیەکی زۆر ب��ەکار دێنن، کاتی بۆ 
تەرخان دەک��ەن و پێوەی مان��دوو دەبن تا 
گروپێکی هاوڕا لەناو وەاڵتێکدا ساز بکەن کە 

هەڵبەت هەر جۆرە 
سازکردنێکی هێژمونی، 

خۆی لە خۆیدا 
بەرەو سازکردنی 
ئایدیۆلۆژییەکی 

دژەهێژمونیش هەنگاو 
دەنێ. یەکێک لە 

بەرچاوترین هەوڵەکانی 
ئاکادێمیای کوردی 

لەو سەردەمەدا تێزی 
دوکتورای عەبدوڵڕەحمان 

قاسملووە
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دژایەتیی سیاسەت و س��ەربەخۆییی ئەوانی 
کردووە و مەبەس��تیان ئەوەیە سەرنجی ئەم 
گرووپە ب��ۆ الی خۆیان ڕابکێش��ن؛ دەوڵەت 
و نەت��ەوەی ئێ��ران بێ ئەوەی هی��چ پارە و 
وزەیەکی��ان خەرج کردبێ هێزێکی یەکگرتوو 
و هاونەژادی خۆی��ان بە ناوی خەڵکی کورد، 
لە تورکیا و عێراق، هەیە کە خۆیان بە ئێرانی 
دەزانن و ش��انازی بە ئێرانی بوونی خۆیانەوە 
دەکەن و بە لە کیس دانی پارە و لەناوچوونی 
مرۆیی لە هەمبەر کولتووری تورکی و سامی، 
بەرگرییان ل��ە کولتووری ئێران��ی کردووە و 
دەیکەن... لە کاتێک��دا بەپێی هەر لۆژیکێک 
و بەگوێ��رەی هەر سیاس��ەتێک، ئێران مافی 
هەیە و دەبێ پشتیوانی لە خەڵکی کورد بکا. 
ئەوە چۆنە کە تورکیا هەر تورکێک – لە هەر 
شوێنێکی دونیا – بە هاوواڵتیی خۆی دەزانێ 
و پێان دەڵێ کە یەکگرن، لە زانکۆکانی تورکیا 
جێی تایبەت بۆ منداڵەکانیان تەرخان دەکا... 
بەڵێ! تەنانەت بۆ »ئازەربایجانییەکانی ئێمە!«... 
و دەش��بینی کە لەبەر ژمارەیەکی کەم تورک 
هێرش دەکاتە سەر دوورگەی یۆنانیی قێبرس، 
ب��ەاڵم ئێران نابێ بڵێ کە ئەمانە ]کوردەکان[ 
ئێرانی��ن و لە کۆمەڵ��گای نێونەتەوەییدا نابێ 

بەرگری لە مافەکانیان بکا؟«]٤٠[ 
دەبینین کە ه��ەر دوو نوخبەی کورد بە 
دوو ش��ێوازی لێک نزیک و بە ش��ێوەیەکی 
مەترسیدار خزمەت بە کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر 
دەکەن. قازی پێش��نیاری ئ��ەوە دەکا، لەبەر 
ئ��ەوەی نەژادی کورد ئێرانیی��ە، دەبێ ئێران 
پارچەکانی دیکەی کوردستانیش وەخۆ بگرێ. 
یونسیش کە س��ەرەتا بە گلەیی لە بیرۆکەی 
فروغی دەس��ت پێ دەکا کە لە سەرەتای ئەم 
وت��ارەدا هێنامانەوە و پێی وای��ە ئێران نابێ 
ک��ورد وەک دوژمن س��ەیر ب��کا و تەنانەت 
بوون��ی کوردەکان لە پارچەکانی دیکە، و هەر 
بەوگوێرەی��ە لە واڵتانی دراوس��ێی ئێران، بە 
مان��ای بەرگری کردن لە کولت��ووری ئێرانی 
لەهەمبەر کولتووری سامی و تورکی دادەنێ. 

واتە، بە مەترسییەکی زیاترەوە و ناڕاستەوخۆ، 
پالن��ی هێژموونی��ی کولتووری ب��ۆ ئێران و 
دەس��تێوەردان لە کاروباری پارچەکانی تر بۆ 

دەسەاڵتدارانی ئێرانی دادەڕێژێت.
لە ئەنجامی ئەم هێژموونییەدایە کە ئێران 
س��ەرەڕای هەموو ئەو تەن��گ و چەڵەمانەی 
کە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردس��تان سازی 
کردووە، دیس��انەوە بەرپرس��انی باش��ووری 
کوردس��تان بە باوەش��ی ئاوەاڵوە کولتووری 
ئێرانی پەرە پێ دەدەن. لە یەکێک لە دوایین 
نموونەکانی��دا ئامادەکاری ب��ۆ نفوزی زیاتری 
زمانی فارس��ی لە هەرێم دەک��رێ. هاوکات 
لەگەڵ ئەو ڕیفۆرمانەی لە هەرێمی کوردستان 
بۆ بواری خوێندنی بااڵ کراوە، گرنگی بە زانین 
و فێرکاریی زمانێک جگە لە زمانی کوردی بۆ 
ئاکادێمیسییەن، توێژەر و خوێندکارەکان وەک 
یەکێک لە بابەتە هەرە پێویس��تەکان س��ەیر 
کرا. دوابەدوای ڕاپەڕینی باشووری کوردستان 
و س��ازبوونی پارڵەمانی کوردس��تان لە ساڵی 
1992 زمانی ک��وردی وەک زمانی خوێندن 
پەسەند کرا و هەر لەو کاتەوە نەوەی نوێ لە 
زانک��ۆکان کەمتر توانیویەتی کەڵک لە زمانی 
فەرمیی پێشووتر کە عەرەبی بوو وەرگرێ. لە 
پرۆسەی مۆدێرنیزاسیۆنی باشوور نزیکبوونەوە 
لە ڕۆژئاوا بایەخی زۆری پێ دراوە و هەر بۆیە 
زانینی زمانی ئینگلی��زی زۆر زیاتر لە جاران 
گرنگییەکەی هەست پێ دەکرێ. هەر بۆیەش 
بۆ هەموو دەرچووانی قۆناغەکانی ماس��تەر و 
دوکت��ۆرا و هەروەها ب��ۆ بەرزبوونەوەی پلەی 
زانس��تیی مامۆس��تاکانی زانکۆ، دەرچوون لە 
یەکێک لە تاقی کردنەوە باوەڕ پێ کراوەکانی 
زمان��ی ئینگلیزی وەک یەکێ��ک لە مەرجە 
گرنگەکان لە الیەن وەزارەتی خوێندنی بااڵوە 
ڕاگەیان��دراوە. جێبەجێ کردنی ئەم بڕیارە لە 
الیەن بەشێکی بەرچاو لە مامۆستاکانەوە، وەک 
کارێکی ئەستەم س��ەیر دەکرا و هەر بۆیەش 
ناڕەزایەتییەکی بەرباڵوی لێ کەوتەوە. یەکێک 
ل��ە بەرەوڕووبوونەوەکان لەگ��ەڵ ئەم بڕیارە، 
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داواکاریی مامۆس��تاکانی بەش��ەکانی زمان و 
ئەدەبی کوردی لە هەموو زانکۆکانی هەرێمی 
کوردستان بوو کە بەڵگەیان دەهێنایەوە ئەوان 
پێویس��ت ناکا زمانی ئینگلیزی بزانن، بەڵکوو 
باشتر و پێویستترە کە توانستی زمانی فارسیی 
ئەوان تاق��ی بکرێتەوە. هەر بۆیەش لە مانگی 
ئاگۆس��تی س��اڵی 2٠19 وەزارەتی خوێندنی 
بااڵی هەرێمی کوردس��تان بڕی��اری دەرکرد 
کە هەڵگرانی بڕوانامەی ماس��تەر و دوکتۆرای 
زمان��ی ک��وردی دەتوانن ل��ە تاقیکردنەوەی 
)س��امفا فارس��ی  زمان��ی   س��تانداردی 
SAMFA(]٤1[ لە یەکێک ل��ە زانکۆ باوەڕ پێ 
کراوەکانی ئێران بەشداری بکەن و لەو ڕێگەوە 
ببێتەوە.]٤2[ ئەوەی  نازناوی زانس��تییان بەرز 
لێردا جێی س��ەرنجە، چۆن شارەزایانی زمانی 
کوردی ل��ە زانکۆکانی واڵتێک جگە لە ئێران 
بەو قەناعەتە گەیش��توون کە زمانی فارس��ی 
ڕێ��ک هەمان ئ��ەو زمانەیە کە پێویس��تە و 
باشترە ئەوان بیزانن هەتاکوو ئاستی زانستیی 
ئ��ەوان لە بواری زمان و ئەدەبی کوردیدا پێی 

بەرز ببێتەوە؟ 
بەاڵم چی بووەتە هۆی ئەوەی کە لە کۆتایی 
سەدەی بیس��تەم و سەرەتای سەدەی بیست 
و یەک��ەم، لەگەڵ ئەوەیدا کە تیۆریی ئاریایی 
لە دنیادا شکەستی هێناوە و ئیتر بەدەگمەن 
قسەی لەس��ەر دەکرێ و زیانەکانی بە وردی 
دەستنیش��ان کراوە، دیسان بیرۆکەی ئێرانی 
بوون بتوانێ بەهێزەوە خۆی نیشان بدا؟ بەهێز 
بوونی ئەم بیرۆکەیە بۆ دوو الیەن دەگەڕێتەوە: 
سەرەتا سازکردنی سەدان ئەنستیتۆ، گۆڤار و 
ناوەندی لێکۆڵین��ەوە بۆ پەرەپێدان بە مژاری 
فیکری ئێران��ی؛ ل��ە دوای جەنگی دووەمی 
جیهانی، کاتێک ئامریکا وەک یەکەم زلهێزی 
دونیا دەرکەوت، لە پاڵیدا زانکۆکانی ئامریکاش 
توانیان هەمان پێشەنگییان لە بواری زانستدا 
هەبێ و هەر بۆ س��ەپاندنی ئەم پێش��ەنگییە 
دەبوایە مۆدێلی ئامریکایی بۆ زانس��تی مرۆیی 
جێگای مۆدێلە پێشووترەکانیان بگرتایەوە. لەم 

ڕووەوە لێکۆڵینەوەی هەرێمی ساز دەبێ و لە 
هەم��ان کاتدا کە بواری نوێ��ی لێکۆڵینەوەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت س��ەر هەڵدەدا، بواری 
لێکۆڵینەوەی ئێرانیش وەک لقێکی ئەم بوارە 
سەیر دەکرێ و دەیان بەش لە زانکۆ باشەکانی 
ئامریکا و ڕۆژئاوا بۆ توێژینەوە لەس��ەر ئێران 
تەرخان دەکرێن. هەر بەپێی ئەم دابەشکارییە 
نوێی��ە ب��واری لێکۆڵین��ەوەی ک��وردی یان 
کوردۆل��ۆژی وەک لقێکی لێکۆڵینەوەی ئێران 
هەڵس��ووکەوتی لەگەڵدا دەکرێ. مەبەستیش 
ئەوەی��ە ئەگەر خوێن��دکار ی��ان توێژەرێک 
بیهەوێ لەس��ەر بەندبێژی ل��ە ئامەد، هاتنی 
ئیس��الم بۆ مێردین، س��ۆفیگەری لە بتلیس، 
شێوازی مێعماری لە قەاڵتی هەولێر، شێعری 
جگەرخوێن، ئایینی ئیزدی، شانامەی کوردی، 
زاری هەورام��ی، بەیتی خەج و س��یامەند و 
هتد. لێکۆڵینەوە بکات، بە ش��یمانەی زۆرەوە 
جگ��ە لە چەند بەش��ێکی ئێرانناس��ی و ئەو 
بەش��ە کوردییانەی کە ل��ە چوارچێوەی ئەو 
بەش��انەدا کار دەکەن، جێگایەک بۆ خوێندن 
ی��ان لێکۆڵینەک��ەی خۆی پەیدا ن��اکا. ئەمە 
لە کاتێکدای��ە کە دەوڵەت��ی ئێرانیش خۆی 
لە کردنەوە و پش��تگیری ل��ە دەیان بەش لە 
جیهان��دا دەورێکی کارای هەی��ە و لە ڕووی 
ماددییەوە س��ەرچاوەی داهاتیان دابین دەکا. 
کەوات��ە مەعریفەیەک کە دەرب��ارەی کورد 
و کوردس��تان س��از دەبێ س��ەرەتا دەبێ لە 
بەشەکانی ئێرانناسی یان لێکۆڵینەوەی ئێراندا 
پەسەند بکرێ، لە ژورناڵەکاندا هەڵسەنگێنەرە 
ئێرانی ی��ان ئێرانناس��ەکان تاوتوێی بکەن و 
ڕێگەی بدەن کە چ��اپ و باڵو ببێتەوە. ئەمە 
هەمان مێکانیزمی دەسەاڵت/زانس��تە کە ئەو 
ئیمکان��ە ب��ۆ ئێرانییەکان دەڕەخس��ێنێ زۆر 
زیاتر ل��ە تورکەکان یان عەرەب��ەکان بتوانن 
مێکانزیمەکانی سازکردنی مەعریفەی کوردی 
ک��ە کورد خۆی بەرهەم��ی هێنابێ کۆنتڕۆڵ 
بک��ەن، ب��ە الی بیرۆک��ەی ئێران��ی بووندا 
بیش��کێننەوە و ئەو بابەتانەی کە لە دووتوێی 
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ناسنامەی ئێرانیدا ناگونجێ و لە بەرژەوەندیی 
ناس��نامەیەکی س��ەربەخۆی کوردیدای��ە لە 
ئاکادێمی��ا دەریهاوێ��ژن و وەک بابەتێک��ی 
نازانستی هەڵسوکەوتی لەگەڵدا بکەن و لەبەر 

چاوی نەگرن.
ب��ۆ  ئێران��ی  ئاکادێمی��ای  هەنووک��ە 
هێش��تنەوەی پەیوەندییەکانی س��وڵتە بەوە 
گەیشتووە کە هەندێک تیۆریی وەک نەژادی 
ئاریای��ی یان زمانەکانی هێن��د و ئەورووپایی 
چیتر ناتوانێ مەشڕووعییەت بۆ کۆلۆنیالیزمی 
وەخۆگری ئێرانی ساز بکا، هەر بۆیە دەتوانین 
باس ل��ە الیەن��ی دووەم��ی بەهێزبوونەوەی 

بیرۆکەی ئێرانی بۆ نوێژکردنەوە 
و پ��ڕ چەک کردنی بە چەندین 
تیۆری سازکراوی نوێ لە نیوەی 
بیس��تەمدا  س��ەدەی  دووەمی 
درێ��ژەدا  ل��ە  بگەڕێنین��ەوە. 
بەکورت��ی ئاماژە بە دوو تیۆریی 

سەرەکی ئەم باسە دەکەم: 
م��ەزن  ئێران��ی  تیۆری��ی   1
ڕیچ��ارد   :)The Greater Iran(
فرای بەم ش��ێوەیە پێناس��ە بۆ 
ئێرانی م��ەزن دەکا کە »قەفقاز، 
و  پاکستان  ئەفغانستان،  عێراق، 
ئاس��یای ناوەندی لەخۆ دەگرێ 
و کاریگەریی��ە کولتوورییەکەی 

هەتا چین و ڕۆژئاوای هێند پەرە دەستێنێت... 
ئێران هەم��وو خاک و خەڵکێک��ی ناوچەکە 
دەگرێتەوە کە تیایدا بە زمانە ئێرانییەکان قسە 
کراوە و دەکەن. ئێران ئەو شوێنانە دەگرێتەوە 
کە ل��ە ڕاب��ردوودا کولت��ووری فرەڕەهەندی 
ئێرانیی��ان هەب��ووە.«]٤3[ ئ��ەم تیۆرییە ڕەنگە 
زۆرترین بەکارهێنەری لە ناو ئێران و دەرەوە 
هەبێ. ئێنسێکلۆپێدیای ئیرانیکا دەقاودەق بە 
مەبەس��تی خزمەت و پەرەپێدان بەم تیۆرییە 
ل��ە زانک��ۆی کۆلۆمبیا لە ئامری��کا دامەزراوە 
و ه��ەزاران س��ەرەبابەتی زانس��تییان بەپێی 
ئەو ئایدیۆلۆژییە بەره��ەم هێناوە.]٤٤[ ئەوەی 

ئێنس��ێکلۆپێدیایەدا گرنگییەکی  ل��ەم  ک��ە 
زۆری هەی��ە باس کردن ل��ە بەردەوامیەتیی 
Iranian Cultural( ئێرانیی��ە   کولت��ووری 
 Continent(]٤5[ و دەیان��ەوێ نیش��انی بدەن 
هەرچەند لە ئێران دەیان خاندان و بنەماڵەی 
پاش��ایەتی فەرمان��ڕەوا بوون، ب��ەاڵم گرنگ 
ئەوەی��ە کە کولت��ووری ئێران��ی توانیویەتی 
لە هێرش��ەکانی ئەس��کەندەر و یۆنانییەکان، 
عەرەب و ئایینی ئیس��الم و مغۆلەکان و هتد. 
تاک��وو ئەمڕۆ بەردەوام بێ��ت و ناوەکی خۆی 
بهێڵێتەوە. دالی سەرەکی بۆ ئەم ئایدیۆلۆژییە 
بەردەوام بوونە و هەر بۆیە نووسەرانی کتێبی 
ئێرانی هەرمان: بەردەوامیەتی و 
پەش��ێوی پێیان وایە کە »ئێران 
ن��ە واڵتێکە وەک��وو واڵتەکانی 
ناوەڕاس��ت  ڕۆژهەاڵتی  دیکەی 
و ن��ە ل��ە هەم��ان بەس��تێنی 
درواسێکانیش��یدا دەتوانین لێی 
تێبگەی��ن. ڕەنگە ڕێبەری ئێران 
بۆ ماف��ی خۆی بۆ فەرمانڕەوایی 
بەپێی ئیس��الم لە ئێران پاساو 
ناس��نامەی  بەاڵم  بهێنێت��ەوە، 
ئێران��ی زۆر قووڵت��رە. هەم��وو 
درواسێکانی ئێران سەربەخۆییی 
خۆیان لە س��ەدەی بیس��تەمدا 
بەدەس��ت هێناوە یان لە چەند 
ناوچە لەگەڵ یەک پێکهاتوون، بەاڵم ڕیشەی 
ئێرانییەکان وەکوو ی��ەک نەتەوە بۆ چەندین 
سەدە پێش لە ئیسالم دەگەڕێتەوە.«]٤6[ تێزی 
ئێرانشەهری سەیدجواد تەباتەبایی لە هەمان 
چوارچێوەی ئێرانی مەزن��دا بە ناڕوونی باس 
لە الیەنی بەردەوامیەتی کولتووری ئێرانی لە 
مێژوودا دەکا و پێیوایە ناس��نامەی نەتەوەیی 
لەسەر بنەمای ئەندێشەی ئێرانشهەری پێش 
لە س��ازبوونی نەتەوە لە ئێراندا بوونی هەبووە؛ 
ئێرانشەهری دوو بەشی مێژوویی  ئەندێشەی 
ئێران، واتە سەردەمی دێرین و سەردەمی دوای 
ئیس��الم لێک گرێ دەدات��ەوە و لەم ڕێگەوە 

ئەو بەشە 
کوردییانەی کە لە 

چوارچێوەی ئەو بەشانەدا 
کار دەکەن، جێگایەک 

بۆ خوێندن یان 
لێکۆڵینەکەی خۆی پەیدا 
ناکا. ئەمە لە کاتێکدایە 
کە دەوڵەتی ئێرانیش 
خۆی لە کردنەوە و 

پشتگیری لە دەیان بەش 
لە جیهاندا دەورێکی 

کارای هەیە
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بەردەوامبوونی مێژووی��ی و کولتووری ئێران 
دەپارێزێت.]٤7[ حەمید دەباشی لە تیۆرییەکی 
سەیر و س��ەمەرتردا س��ەبارەت بە ئێران لە 
دەرەوەی سنوورەکانی ئیستایدا دەیەوێ بڵێ 
کە کولتووری ئێران تایبەتمەندییەکی جیهان 
نیشتمانی )cosmopolitan( هەیە کە ڕیشەی 
لە مێژووی ئێراندایە و تەنانەت لە چوارچێوەی 
بەکارهێنان��ی هەندیک  ئێرانیدا  کولت��ووری 
دووان��ەی وەک ئیسالمگەرایی/س��ێکۆالریزم 
و نەریتی/مۆدێەن کارێکی هەڵەیە. دەباش��ی 
لە ئاکامدا بەو دەرەنجامە دەگا کە هەس��تی 
جیابوونەوەی ک��وردەکان و نەتەوەکانی دیکە 

بۆ ئ��ەوە دەگەڕێتەوە کە ئەوان 
مۆنارش��ی  دەس��ەاڵتی  ژێر  لە 
و  پەهلەویی��ەکان  فارس��یزمی 
مەالکان��ی  ئیس��المەگەرایی 
کۆماری ئیسالمی بە شێوەیەکی 
سیس��تەماتیک ل��ە مافەکانیان 
بێب��ەش کراون و ئەمەش لەبەر 
هۆکاری ئەوە بووە تایبەتمەندی 
جیهان نیشتمانی ئێران حاشای 

لێ کراوە.]٤8[
2 هەرێ��م ی��ان کۆمەڵ��گای 
 The Persianate( پێرشینییەت 
 Zone or The Persianate
Society(؛ بۆ یەکەم جار مارشاڵ 

هاجس��ەن )1922-1968( ئەم چەمکەی بۆ 
ئاماژەدان بۆ هەرێمێک سازی کرد کە بە دەوری 
 زمانی فارسیدا تیایدا کولتووریکی تایبەت ساز 
بووە.]٤9[  ئێرانییەکان هەر لەمە کەڵک وەردەگرن 
 The( و انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان
 Association for the Study of Persianate
Societies( ساز دەکەن و لە چاپەمەنیی بریل 
ژورناڵێکی س��ەربەخۆی تایبەت بە خۆیانیان 
هەیە. لە نێ��وان ئەم بیرۆکەی��ە و بیرۆکەی 
ئێرانی مەزندا نزیکایەتیی زۆر هەیە، هەرچەند 
لەمەدا ئیتر بەئاش��کرا گرنگی و س��ەروەریی 
زمانی فارس��ی نیش��ان دەدرێ. هەستیاری 

لەس��ەر ئەم بابەتە تا ڕادەیەکە کە ئێحس��ان 
یارشاتێر )192٠-2٠18( کە بۆ ماوەی زیاتر 
لە پەنجا س��اڵ بەڕێوەبەری ئێنسێکلۆپێدیای 
ئێرانی��کا بوو، دەبێ��ژێ ل��ە ئینگلیزیدا نابێ 
بنووسرێ یان بگوترێ فارسی )Farsi( بەڵکوو 
 Persian( دەبێ لە هەمان وشە زمانی پێرشن
Language( کەڵک وەرگرین، چونکە ئەو زمانە 
 هی قەومی ف��ارس نییە و بۆ نەتەوەی ئێران 
دەگەڕێت��ەوە.]5٠[ ئەمس��اڵ الیەنگران��ی ئەم 
بیرۆکەی��ە کتێبێکی��ان ب��ە ن��اوی جیهانی 
پێرشینییەت: س��نوورەکانی زمانی هاوبەشی 
ئوراس��یا چاپ کرد. نووسەرانی هەوڵیان داوە 
کە لە چی��ن، بەنگال، پەنجاب، 
هیند و ڕووس��یا و س��ەردەمی 
دەس��ەاڵتی عوس��مانی و هتد. 
زمانی  لە دەسەاڵتی  نموونەکان 
بهێنن��ەوە. س��پونەر  پێرش��ن 
لە پاش��کۆیەکدا ل��ە ژێر ناوی 
پێرش��ینییەت«  »ه��ەزارەی 
بەوە دەکا  ئاماژە  نووس��یویەتی 
زمان��ی  ]فارس��ی[  »پێرش��ن 
نیش��تمانیی ئێران��ی مۆدێڕنە و 
دەورێکی بێ وێنەی لە مێژووی 
جیهان��دا هەبووە. لە س��ەدەی 
نۆیەمەوە، کەمتر لە دوو س��ەد 
س��ەرکەوتنەکانی  پاش  س��اڵ 
عەرەب – ئیسالم، زمانی فارسی بوو بە زمانی 
س��تاندارد ب��ۆ کاروباری حکوم��ەت، ئیدارە، 
تەج��ارەت، ئەدەبیات و تەنان��ەت بۆ ڕاڤەی 

ئایینییش کەڵکی لێ وەردەگیرا.«]51[

دەرەنجام
ئەو مێکانیزمانەی کە کۆلۆنیالیزمی  ناس��ینی 
وەخۆگری ئێرانی کەڵکی لێ وەردەگرێ تاکوو 
س��وڵتەی نەتەوەی فارس بە س��ەر نەتەوەی 
کورددا هەمیش��ەیی بێ، یارمەتیدەرمانە هەتا 
لە کات��ی بەرپەرچدانەوە و خەباتدا بتوانین دژ 
بە فرت و فێڵەکانیان بوەس��تین، ڕێگا نوێکانی 

وەک هەموو 
خەباتێکی 

دژەکۆلۆنیالیستی تەنیا 
رێگەچارە 

دابڕان لەو سیستەمەیە 
کە لە هەموو 

ئاستەکاندا مرۆڤی سەر 
بە نەتەوەی ژێردەست 

ملکەچی ویست، 
بەرژەوەندی و 

بەهاکانی نەتەوەی 
سەردەست دەکا
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خەبات تاقی بکەینەوە و لە هەمان کاتیش��دا 
بزانی��ن ئ��ەو س��نوورانە کامانەن ک��ە ئەگەر 
تێیانپەڕێنی��ن لەگ��ەڵ کولتووری س��اختەی 
ئێرانیدا تێکەاڵو دەبین. ئێمەی کورد لە قۆناغی 
کۆلۆنیالیزمدا دەژین، واتە بۆ ڕزگاری پێویستە 
دژ بەم کۆلۆنیالیزمە بوەستینەوە کە خوازیاری 
وەخۆگرتن��ی بوونمان��ە. هەرچەن��د لە دوای 
ڕزگاریش ئاس��ەوارە نەگریس��ەکانی ڕەنگە تا 
دەیان ساڵ دەست لەسەرمان هەڵناگرێ. ئیستا 
چەندی��ن ملیۆن کەس ل��ە رۆژهەاڵت دەژین 
کە بە هۆی سیاس��ەتە ئاڵۆزەکان��ی دەوڵەتی 
ئێران��ەوە نازان��ن و ناتوانن ب��ە زمانی کوردی 
بخوێننەوە و بنووس��ن. ئێرانییەکان لە ڕێگەی 
گۆڕانی زەوقی کوردەوە دەس��تکاریی دەزگای 
جوانیناس��یی ئێمەی��ان کردووە. ب��ە فۆلکلۆر 
نیش��ان دانی موسیقای کوردی، بەهێز کردنی 
ئەو دامودەزگایانەی کە بۆ فێرکاریی موسیقای 
ئێران تەرخان کراون، پشتیوانی لەو گروپانەی 
کە ئامێری ئێرانی/فارس��ی بەکار دێنن )وەکوو 
تار و سێ تار، سەنتوور، نەی(، لەمپەر سازکردن 
بۆ گەش��ەی زانستیی موس��یقای کوردی لە 
زانکۆکان و فێرگەکان، باڵوکردنەوەی موسیقای 
نزم و س��اختەی کوردی ل��ە میدیاکانیانەوە، 
ژەنینی ئامێری کوردی لەگەڵ شیعری فارسی 
)بۆ نموونە ئامێری تەممورە کە بۆ ڕێوڕەس��می 
ئایین��ی یارس��ان تەنیا لەگەڵ دەق��ی ئایینی 
کوردیدا کەڵکی لێ وەرگیراوە( بەش��ێک لەو 
مێکانیزمانەن ک��ە زەوقی نەتەوەییی کوردیان 

پێ تێکداوە.]52[
وەک هەموو خەباتێکی دژەکۆلۆنیالیستی 
تەنی��ا رێگەچ��ارە دابڕان لەو سیس��تەمەیە 
ک��ە لە هەم��وو ئاس��تەکاندا مرۆڤی س��ەر 
بە نەتەوەی ژێردەس��ت ملکەچی ویس��ت، 
نەت��ەوەی  بەهاکان��ی  و  بەرژەوەن��دی 
وەخۆگری  کۆلۆنیالیزمی  دەکا.  سەردەس��ت 
ئێران��ی خەبات��ی لە ڕۆژه��ەاڵت دژوارتر لە 
پارچەکان��ی دیک��ەی کوردس��تان کردووە. 
چونک��ە کاتێ��ک ئایدیۆلۆژی��ی کوردایەتی 

دەیەوێ سنوورەکانی نەتەوەی کورد لەگەڵ 
نەتەوەی فارس دەستنیشان بکا، کێشەی بۆ 
ساز دەبێ. چەمکی س��اختەی ئێران هەموو 
تایبەتمەندیی��ە کولتوورییەکانی کورد وەخۆ 
دەگرێ و لە ڕۆح��ی کوردی دایاندەماڵێ. بۆ 
نموونە ئەگەر کردنەوەی ئاگر بۆ دەستپێکی 
نەورۆز لە پارچەکانی تری کوردستان دەبێتە 
هێمایەکی نیشتمانی بۆ بەرخۆدان، بەاڵم لە 
ڕۆژهەاڵت فارسەکان دەڵێن ئەم جەژنە هی 
هەموو ئێرانییەکانە. ئەم وتەزایە کێش��ەی بۆ 
خەب��ات و بەرهەڵس��تکارییەکی کوردانە دژ 
بە دوژمنی تورک و عەرەب س��از ناکا، بەاڵم 
گومان و دوودڵی بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ 
دەوڵەت نەتەوەی ئێران��ی بەرهەم دەهێنێ، 
ناس��نامەی کوردی لەگەڵ ناسنامەی ئێرانی 
لێک دەئاڵێنێ و و مەترس��ییەکی جەوهەری 
بۆ بوونی س��ەربەخۆی کورد لە جیهاندا ساز 
دەکا. ه��ەر بۆیە ئەگ��ەر ڕەقیبمان دەوڵەتی 
ئێ��ران بوو دەن��گ ئەوەندە دلێ��ر نابێ کە 
پڕ ب��ە قورگ هاوار بکەی��ن »جەژنە جەژنی 
کوردس��تانە جەژنی نەورۆزە/ بە تیشکی ئاگر 
دەنووس��م جەژنە پی��رۆزە« چونکە کەمێک 
ئەوالتر مرۆڤی کۆلۆنیالیس��ت دێت و جەژنە 

پیرۆزەی نەورزۆی ئێرانیت لێ دەکا.
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هەر چوار ژمارەی ئەم گۆڤارە لە دوو توێی کتێبدا چاپ بوون، بڕوانە:
ڕۆژی کورد، ئامادەکردن و لێکۆڵینەوە: عەبدوڵاڵ زەنگەنە )س��لێمانی: 

بنکەی ژین، 2٠٠5(.
29. م. ح ]سەید محەمەد حەمیدی[، »نویسندگان فارسی بخوانند،« 

هاواری کورد 1 )19٤5(، 23-18.
ئەم ڕۆژنامەیە لە پاشکۆی ڕۆژنامەی نیشتماندا و لە دووی کتێبێکدا 

لە الیەن بنکەی ژینەوە چاپ بووە، بڕوانن:
نیش��تمان )باڵوکەرەوەی بیری کۆمەڵ��ەی ژ. ک(، ئامادەکار: عەلی 
کەریمی )س��لێمانی: بنکەی ژین، 2٠٠8(. ئەم وتارە لە الپەڕەکانی 

377-382 چاپ بووە.
3٠. س��دیق ساڵح، »پێش��ەکی،« ڕۆژنامەی کوردستان، ئامادەکردن: 

ڕەفیق ساڵح و سدیق ساڵح )سلێمانی: بنکەی ژین، 2٠٠7(، 33.
31. دڵشاد ڕەس��ووڵی، »تحریکاتی ئەو خائنانەی کە دەیانەوی ایران 
محوبیتەوە،« ڕۆژنامەی کوردستان 5٠ )6 جۆزەردان 1325(، 1 و ٤.
س��ەرجەم ژمارەکانی ڕۆژنامەی کوردستان لە دووتوێی کتێبێکدا لە 

الیەن بنکەی ژینەوە چاپ بووە، بڕوانە:
 ڕۆژنامەی کوردس��تان، ئامادەکردن: ڕەفیق س��اڵح و س��دیق ساڵح 

)سلێمانی: بنکەی ژین، 2٠٠7( 2٠3 و 2٠6.
32. غالمرضارشیدیاس��می، کرد و پیوس��تگی ن��ژادی و تاریخی او 

)تهران: مجمع ناشر کتاب، 1316(، 7.
33. احس��ان نوردی، تاریخ ریشە نژادی کرد )تهران: چاپخانە سپهر، 

.3-2 ،)1333
وەرگێڕانە کوردییەکەم لە حەمە کەریم حارف دەقاودەق وەرگرتووە، 
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بڕوانە:
ئیحسان نوری پاش��ا، مێژووی ڕەگ و ڕەچەڵەکی کورد، وەرگێڕانی 

حەمە کەریم عآرف )سلێمانی: چاپەمەنی سایە، 2٠٠8(، 29-3٠.
3٤. عبدالله اوجاالن، مانیفیس��ت تمدن دموکراتیک: مس��ائل گذار 
از مدرنیتەی کاپیتالیس��تی و روند دموکراسی، برگردان: آ. کاردوخ 

)مرکز نشر آثار و اندیشەهای عبدالله اوجاالن، 2٠1٠( 5٠. 
35. هەمان سەرچاوەی پێشووو، 53-52.

36. عەبدوڵڕەحم��ان قاس��ملوو، ک��ورد و کوردس��تان، وەرگێڕانی 
عەبدووڵاڵ حەس��ەنزادە )هەولێ��ر: دەزگای چ��اپ و باڵوکردنەوەی 

ڕۆژهەاڵت، 2٠1٤(، 38-37.
37. بۆ ئاش��نابوون لەگەڵ تایبەتمەندییەکان��ی ناوچەی زاگرۆس و 

گرنگییەکەی لە سازکردنی ناسنامەی سەربەخۆ بۆ کورد بڕوانە:
شاهۆ زەنگەنە، »تیۆریی زاگرۆس: چۆن بیر لە کوردستانی فەرهەنگی 

دەکەینەوە؟،« گۆڤاری تیشک 51 )بەهاری 2٠19(، 21-1٠.
38. پێنج س��اڵ پێش ئیس��تا، کەناڵی بی بی س��ی چاوپێکەوتنێکی 
تەلەڤزیۆنی لەگەڵ قاس��ملوو بە ش��ێوەیەکی پچڕاو باڵو کردەوە کە 
تیایدا پرسیارەکان و بەردەنگەکان دیار نین. بە وتەی عێنایەت فانی، 
دەرهێن��ەری بەرنامەکە چاوپێکەوتنەکە بۆ کەناڵێکی بریتانیایی بووە 
و شیمانەی ئەوە دەکرێ کە بەردەنگی قاسملوو بینەرانی بریتانیایی 
بن. هەر بەم مەبەس��تەش قاسملوو وەک سکرتێری حدکا پێداگری 
لەسەر بۆچوونە حیزبییەکان و هەروەها درووشمی حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران ، کە لەو کاتەدا بریتییە بووە لە دێموکراس��ی بۆ 

ئێران و خودموختاری بۆ کوردستان، دەکا. بڕوانە:
ب��ە عب��ارت دێگر: گفتگوی پخش نش��دە با عبدالرحمن قاس��ملو، 
تهیەکنندە عنایت فانی، پخش ش��دە در 2٠1٤/٠7٠/15 )دسترسی 
htt- :2٠19/٠9/15( از طریق لینک  ەە کانال یوتوب بی بی س��ی در

ps://youtu.be/SGsfvkcMn8U
39. محمد قاضی، »مقدمە،« کرد و کردس��تان، واس��یلی نیکیتین، 

ترجمە محمد قاضی )تهران: انتشارات نیلوفر، 1367(، 13-1٤.
٤٠. ابراهیم یونس��ی، »مقدمە،« تاریخ معاص��ر کرد، دیوید مکداول، 

ترجمە ابراهیم یونسی )تهران: نشر پانیذ، 1383(، 25-2٤.
٤1. بۆ زانیاری زیاتر لەس��ەر ئەم ئەزموونە کە بە شێوازی ئەزموونی 
تۆفێل و ئایێڵتس بەڕێوە دەچێ س��ەردانی س��ایتی ڕەسمی سازمان 

سنجش بکەن:
http://www.sanjesh.org/group.aspx?gid=15
٤2. نامەکە لە الیەن وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانس��تی 
هەرێمی کوردس��تان � عێراق، فەرمانگ��ەی توێژینەوە و پەرەپێدان، 
بەڕێوەبەرایەت��ی زانس��تی بۆ هەم��وو زانکۆ و پەیمان��گا حکومی و 
ئەهلییەکان نێردراوە. ژمارەی نامە: 11763 و ڕێکەوتی 2٠19/8/18 

لەسەر نامەکە نووسراوە. دەقی نامەکە بەم شێوەی خوارەوەیە:
ب/ بڕوانامەی توانستی زمانی فارسی

ڕێز و ساڵو...
س��ەبارەت بە ڕەزامەندی لە س��ەر بەکارهێنانی بڕوانامەی توانستی 
زمانی فارس��ی ب��ۆ هەڵگرانی بڕوانامەی ماس��تەر و دکتۆرای زمانی 
کوردی بۆ بە دەس��تهێنانی نازناوی زانس��تی، تەنه��ا تاقیکردنەوەی 
ه��ەر  دەکرێ��ت،  پەس��ەند   )SAMFA )س��امفا  س��تانداردی 
تاقیکردنەوەیەکی تر ئەنجام بدرێت لە الیەن وەزارەتەوە باوەڕپێکراو 
نابێت، و بۆ زانینی بەڕێزتان س��ەبارەت بەو بەڕێزانەی کە پێش ئەو 
گش��تاندنە تاقیکردنەوەی��ان ئەنجام��داوە و بڕوانامەکەیان لە الیەن 

زانکۆیەکی باوەڕپێکراوی ئێرانی سەرپەرش��تی کراوە ئەوا دەشێت بۆ 
مەبەستی وەرگرتنی نازناوی زانستی بۆ ئەنجامدانی کاری پێویست.

لەگەڵ ڕێزدا...
م. فوئاد علی سمایل

ی. بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی توێژینەوە و پەرەپێدان
43. Richard N. Frye, Greater Iran: A 20th-Century 
Odyssey (Costa Mesa, California: Mazda Publish-
ers, Inc., 2005), xi. 
٤٤. ئەم ئێنسێکلۆپێدیایە بەش��ێکی زۆر لە کولتوور و ناسنامەی 
کوردی وەک بەش��ێک لە ئێران لە قەڵەم داوە و چونکە لە ئاستی 
ئاکادێمیک��دا پێگەیەکی بەهێزی هەیە توانیویەتی کاریگەرییەکی 
نەرین��ی لەس��ەر توێژەرانی بواری لێکۆڵینەوی ک��وردی دابنێت، 

بڕوانە:
http://www.iranicaonline.org/
45. Xavier de Planhol, “Iran i. Lands of Iran,” En-
cyclopædia Iranica, XIII/2, pp. 204-212, available 
online at http://www.iranicaonline.org/articles/
iran-i-lands-of-iran (accessed on 1 September 
2019).
46. Patrick Clawson and Michael Rubin, Eternal 
Iran: Continuity and Chaos (New York: Palgrave 
MacMillan, 2005), 159. 
٤7. سیدجواد طباطبایی، ابن خلدون و علوم اجتماعی )تهران: نشر 

ثالث، 1391(، 1٤1.
48. Hamid Dabashi, Iran Without Bordrs: Towards 
Critique of the Postcolonial Nation (New York: 
Verso, 2016) in passim, spaciously see Introduc-
tion. 
49. Marshall Hodgson, The Venture of Islam: The 
Expansion of Islam in the Middle Periods (Chica-
go: The University of Chicago Press), 293-4.
50. Ehsan Yarshater, “Persian identity in historical 
perspective, Iranian Studies 26 (1993: 1-2), 141-
142.
51. Brian Spooner, “Epilogue: The Persianate Mil-
lennium,” The Persianate World: The Frontiers of a 
Eurasian Lingua Franca, ed. Nile Green (Oakland, 
California: University of California Press, 2019), 
52. وەک نموونە بەشی موسیقای زانکۆی کوردستان )سنە( لە ساڵی 
2٠16 و لە ژێر ناوی »ژەنینی س��ازی ئێرانی« دامەزراوە و خوێندکار 
لە قۆناغی لیسانسدا وەردەگرێ کە فێری ڕەدیف و دەزگای ئێرانییان 
بکا. لەس��ەر ماڵپەڕی فەرمی ئەم بەش��ە هاتووە ک��ە »ئامانجی ئەم 
بەش��ە فێرکاری و پەرەپێدانی موس��یقای ئێرانی و پش��تیوانی لەو 
توێژینەوانەیە کە س��ەبارەت بە موسیقای ناوچەکەن... بواری ژەنینی 
س��ازی ئێرانی یەکێک لە قۆناغەکانی لیسانسی خوێندنی بااڵیە کە 
دەیەوێ بە کەڵک وەرگرتن لە موس��یقای ڕەسەن و نەریتیی ئێران 

ژەنیار پەروەردە بکا.« بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە:
https://uok.ac.ir/fa/faculties/arts-and-architecture/
departments/music.aspx



ئاماژه
پێوەندیی ستەمكارانەی زمانی فارسی و دەسەاڵتی دەوڵەت � نەتەوەی ئێرانی، هیچ 
پێوەندییەكی بە سروشتی زمانی فارسییەوە نیە، بەاڵم سازوكارێكی نەتەوەسازیی 
ستەمكارانە و پەستاوتنی چەندین نەتەوە لە جوگرافیایەكدا و پەراوێزخستنی 

زمانیان لە ڕێگەی زمانی فارسییەوە، وەها بەاڵیەكی بەسەر نەتەوە بندەستەكاندا 
هێناوە! بەاڵم »مەودادانان« و »هەاڵواردن« وەك سروشتی لێكدانەبڕاوی زمان، 

هەمیشە ڕووی لە دابڕاندنی جوگرافیا و شوناسبەخشین بە كۆمەڵێك لە مرۆڤەكانە 
و هیچكات ناتوانین لە سروشتی بێ  هەڵپەی زمان بدوێین.

زمان و دەسەاڵت

مەسعود بابایی  
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 كەی دەكا شەرح و بەیاناتی ڕمووزی دەردی دڵ
ڕووڕەشێ هەروەك دەوات و دووزوبانێ وەك قەڵەم
  »نالی«

»هەت��ا ڕێزم��ان هەی��ە، لە 
نابێت«   ڕزگارمان  دەست خوا 
نیچە

دەس��ەاڵتە«  »زم��ان 
هابێرماس

فاشیس��تە!«  »زم��ان 
پۆل ڕیكۆر

بەرایی
هەركام لەو ڕس��تە و دەربڕینانەی س��ەرەوە 
دیو و ڕوخس��ارێكی زمانم��ان بۆ دەردەخەن 
كە تێكڕایان دەكرێ  لە بەستێنی دیاریكراوی 
خۆیاندا ڕاست و دروست و بەجێ  بن. پێوەندیی 
نێوان »زمان« و »دەس��ەاڵت« كە ئێمە لە دوو 
وش��ەی س��ادەی نێو فەرهەنگ و وش��ەنامە 
دەریان دەهاوێژین و لە جووت كەوانەدا لێیان 
قووڵە.  پێوەندییەك��ی دیالكتیكیی  دەدوێین، 
یەكەمین پرۆس��ەی زاڵبوون بەسەر جیهانی 
سروش��تدا، پرۆس��ەی »ناولێنان«ە. »ناولێنان« 
مافێك��ە كە مرۆڤ لە ڕەوت��ی بەرهەمهێنانی 
»ناس��ین«دا ب��ە خ��ۆی بەخش��یوە؛ وات��ە 
دەرهێنان��ی جیهان لە »س��یاچاڵی بێمانایی« 
و واتاداركردنی ژینگەی��ەك كە تێیدا دەژین 
و دەستنیش��انكردنی »قەڵەم��ڕەوی ژیان« لە 
ڕێگەی نیش��انەداركردنەوە، یەكەمین قۆناخی 
شوناسبەخش��ین بە ڕووبەرێك لە سروش��ت 
و زەویی��ە ك��ە جۆرێك لە م��رۆڤ لە ڕەوتی 
فراژووبوون)تكام��ل، ئیڤلوش��ن(یدا بەرهەمی 
هێن��اوە. پێوەندییەكانی نێ��وان »فەرماندان« 
و »فەرمانوەرگرت��ن« لە ڕێگ��ەی ئاماژەكانی 
زمانەوە بااڵدەس��تی)ئوتۆریتی( و دەس��ەاڵت 
پۆلێن  هێزتەوەران��ەدا  نیشانەناس��ییەكی  لە 

دەكەن. ڕێوش��وێنەكانی »ڕێزلێن��ان« كە لە 
جووڵەكانی دەست و سەر و ئەندامانی لەشدا 
ڕەنگ دەدەنەوە، ڕەنگدانەوەی زنجیرەپلەیەكی 
هەرەمی)هیرارش��ی(ن.  ه��ەر ب��ۆ نموونە، 
دەس��تەواژەی »ڕیش سپی« و  »دەمڕاست«ی 
خێڵ و ه��ۆز، پێوەندییی بە »زانین«ەوە هەیە 
كە ئێمەی كورد لە وشەی »ئەزموون«دا دەری 
دەبڕین و ئەزموونیش بەركەوتی ئێمە لەتەك 
مرۆڤ و دەورب��ەرە. »ئەزموون«، كەڵەكەبوونی 
»زانی��ن«ە ك��ە بەش��ێوەیەك لە ش��ێوەكان 
دەتوانی��ن ه��ەردووك مانای »قاڵب��وون« و 
»خاراوی«ی تێدا هەڵبهێنجێن و لەم سۆنگەوە 
گوتەك��ەی فۆك��ۆ  واتە«زانین دەس��ەاڵتە!« 
ماناكەی بە زواڵڵ��ی دەردەكەوێت. هەر بۆیە 
»ڕیش سپی« لە زنجیرەپلەی »فەرماندەری«دا، 
»فەرمانبەری«مان لێ دەخوازێ  و ئێمەش لەبەر 
ئەوەی كە بااڵدەس��تی هاوپێناوی دەسەاڵتە، 
ڕێز لە »ڕیش سپی« دەگرین. لەم سەردەمەی 
ئێمەدا »ڕیش سپی« هەس��تی »ڕێزلێنان« لە 
الی ئێم��ە دەوروژێنێ  و ڕەنگ��ە بتوانم بڵێم 
مانا و ئاماژەكانی دیكەی ئەم دەستەواژەیە لە 
خودئاگای ئێمەدا كەوتوون. مەبەستم ئەوەیە 
كە ئێستە وا بیر دەكەینەوە كە »تەمەن« ڕۆڵی 
س��ەرەكی لەم »ڕێزلێنان«ەدا دەگێڕێت؛ بەاڵم 
ب��ە بۆچوونی بەندە »ناخودئ��اگا«، ئێمە ناچار 
دەكات بەگوێرەی دووبارەبوونەوەی ڕەفتارێكی 
مێژووی��ی ئەم ڕێزە بنوێنی��ن، بەاڵم یادگەی 
وێنەیی)حافظه تصویری(ی ئێمە ماناكێشەكێ 
)تداعی معانی(ی »ڕیش��ی سپی / تەمەن« لە 
زەینمان��دا زیندوو دەكات��ەوە و لەبەر ئەوەی 
ماناكانی دیكە لە »ناخودئاگا«ی ئێمەدا كەڵەكە 
كراون، ئێمە لە پاڵنەرە ڕەفتارییەكانمان بەئاگا 

نین كە لە زەین و زماندا پەپكەیان داوە!
»ڕەخن��ەی نیچەیی« تا ڕادەیەك هەوێنی 
ڕەخنەی پۆس��ت مودێڕنیس��تییە كە بەوەوە 
بونی��ادی ڕەخنەی مێتافیزیك��ی دەخاتە ژێر 
پرس��یارەوە. ئەگەر خولیای مودێڕنیتە هەمان 
ی  حضور(  ئارایی«)متافیزیك  »مێتافیزیك��ی 
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دێری��دا بێت، ئێمە درێ��ژەی ڕەخنەی نیچە 
دەبینین ك��ە دواتر لەسەردەس��تی فۆكۆ بە 
چەمكی »تكنیكەكانی ڕاڤە« دەگات. تكنیكی 
ڕاڤ��ەی زمان��ی ل��ە ڕێگ��ەی ئاماژەگەریی 
زمانیی��ەوە هەوڵێكە بۆ ئەوەی كە كۆش��كی 
قەناعەتەكۆنەكان بڕمێت و لە س��ەر كاوالشی 
هەزاران ساڵەی هەقیقەت بینای ڕێژەگەرایی 

ڕۆ بنرێت.
زم��ان بەگوێرەی لۆژیك��ی دیاردەیی كار 
دەكات و ه��ەر دیاردەی��ەك لە سرووش��تدا 
هەبێ  لە زمانیش��دا گوتەزایەكی بۆ درووست 
دەكرێ . سرووش��ت لە دۆخ��ی ناخودئاگایی 

فیزیكی��دا  هاوس��ەنگیی  و 
لۆژیكی  بەگوێرەی  دەردەكەوێ . 
دیاردەی��ی و پێوەندیی دیداری 
جوگرافیای  ل��ە  هەرچیی��ەك 
سرووش��تی و مرۆیی ئێمەدایە 
دەگوازرێتەوە  چاوەوە  لەڕێگەی 
ب��ۆ مێش��كی ئێم��ە و ئێم��ە 
لێكدانەوەی وێنە لە مێشكماندا 
دەكەین بە وێنا، وێناكان دواتر 
بە فەرمانی ئاماژەی وێنایی دەبن 
بە ئاماژەی زمانی و بەم چەشنە 
لە س��یاچاڵی  م��رۆڤ، جیهان 
بێ  واتای��ی دەهێنێتە دەرەوە و 
ناولێنانەوە  پرۆس��ەی  لەڕێگەی 

بەسەر جیهاندا زااڵ دەبێت.
دەدۆزێت��ەوە،  گ��وڵ  جوانی��ی  م��رۆڤ 
ئەم��ە لەكاتێكدای��ە كە هی��چ گوڵێك هیچ 
خودئاگاییەك��ی لەهەمبەر جوانیی خۆی نیە. 
سیس��تمی وێناداری��ی زمانی ل��ە دۆخێكی 
س��توونیدایە. دۆخی ستوونیی زمان دۆخێكی 
سیستمس��ازە، چونكە نۆژەنكەرەوەی جیهانی 
دەرەكییە لە گوتەزا زمانییەكاندا و هەمدیس 
رەنێوهێن��ان )بازتولی��د( ی جیهانە نەك بەو 
چەش��نەی كە هەیە بەڵكو بەو چەشنەی كە 
مرۆڤ خ��ۆی دەیهەوێ . ئەم��ەش دەتوانین 
ب��ە توانای شوناسبەخش��ین ناودێری بكەین. 

لەم س��ۆنگەوەیە كە هابێرماس دەڵێ  :«زمان 
دەسەاڵتە«.

زمان و دەسەاڵت
مەبەس��تمان لە دەس��ەاڵت تەنیا دەسەاڵتی 
سیاس��ی نیە، بەڵكو هێزی پەنگ��راو )بالقوە( 
ی زمان��ە كە تێك��ڕای كۆد و نیش��انەدانانی 
كۆمەاڵیەت��ی   ���� سیاس��ی  بۆرۆكراس��یی 
دەڕەخسێنێ . لێرەدا دەمهەوێ  بە دوو وشەی 
» سام و ش��كۆ« پێوەندیی زمان و دەسەاڵت 
ڕوون بكەمەوە. مەبەس��ت لە ش��كۆ هەمان 
زنجیرەپلە )هیرارش��ی ( یە و مەبەستمان لە 
س��ام )هەژم��وون( ە. هەڵبەت 
پێویس��تە وش��ەكانی ترسناكی 
و س��امناكی لێكهاوێ��ر بكەین. 
نزیك��ی  پێوەندییەك��ی  س��ام 
لەگ��ەڵ )هیب��ت( هەی��ە ���� 
ڕەنگ��ە هاووات��اش بێ��ت �� و 
ش��كۆدارییەوە  ئەنجام��ی  ل��ە 
دیمەنێكی  ئەگەر  دەڕەخس��ێ . 
هونەری و بەرهەمێكی گەورەی 
تراژیك��ی وەك »هاملێ��ت« ی 
شكس��پیر لەبەرچ��او بگری��ن، 
هێ��زی چارەنووس و  ش��كۆی 
توانای  هاملێ��ت  كەس��ایەتیی 
هەی��ە  زۆری  كارتێكەری��ی 
و  وام��ان لێدەكات پەس��نی هاملێت بكەین. 
ئەگەر ئەمە بااڵدەستی )ئۆتۆریتی( پاڵەوانێكی 
چیرۆك بێت، لە دۆخی ڕاس��تەقینەدا دەبێ  

چۆن بێت؟!
لۆژیكی كارتێكەری، لۆژیكی هێزە. لۆژیكی 
هێز لە ئاستی سیاسیدا كاتێك سیستماتیك 
دەبێت و دۆخی هیرارش��ی بەخۆوە دەگرێ ، 
ئی��دی هێز نی��ە، بەڵك��وو پێ��ی دەگوترێ  
دەس��ەاڵت. دەتوانین دوو وشەی سام و شكۆ 
لە دۆخی وشەییەوە بیانترازێنین و هەردووك 
زاراوەی »سامسازی« و »شكۆسازی«یان لێ  ساز 
بكەین و بیانكەین بە زاراوەی ش��یكەرەوەی 

پێوەندیی 
ستەمكارانەی 

زمانی فارسی و 
دەسەاڵتی دەوڵەت 
ـ نەتەوەی ئێرانی، 
هیچ پێوەندییەكی 
بە سروشتی زمانی 
فارسییەوە نیە، 

بەاڵم سازوكارێكی 
نەتەوەسازیی ستەمكارانە 
و پەستاوتنی چەندین 
نەتەوە لە جوگرافیایەكدا
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ئەم باسەمان.
ئەگ��ەر بڕوامان ب��ە تیۆری��ی تاودانەوە 
)بازتاب/انع��كاس( هەب��ێ ، دەبێ  بڕواش��مان 
بەوە هەبێ  دۆخی دەربڕینی زمانی، نیشانەی 
دۆخ��ی كارتێكەرییە لە واتای بەرینی خۆیدا. 
تەنان��ەت پرۆس��ەی ناولێنانیش ل��ە ئاكامی 
ئەنجام  دەرەكییەوە  سروش��تی/  كارتێكەریی 
دەدرێ . هێزی كارتێكەری، هێزی دەس��ەاڵتە 
و هێزی دەسەاڵتی مرۆیی لە ئاكامی بنەواشە 
و تەكووزداری )پرنسیپ و دیسپلین( دەگات 
بە زنجیرەپل��ە. كاتێك دەگەین بە زنجیرەپلە 
لەوەال ئۆرگانیزم و ئۆرگانیزاس��یۆن دەس��ت 

پێدەكات. 
دەسەاڵت كۆتەڵ و پەیكەربەندییەكی الڵ 
نیە. لە ڕێگەی زمانەوە »گوتەزاسازی« دەكات. 
ه��ەر گوتەزایەك ل��ە خولگ��ەی كۆمەڵێك 
چەمك��دا دەخولێت��ەوە. زمان بە داڕش��تنی 
پلەكانی واتا و وات��اداری، پلەكانی بەهادانان 
ڕێك دەخات. پەروەردەی ڕەوشتی، بەهاكان 
و بایەخەكان دادەنێ ، بەاڵم زمان پۆلێنبەندیی 
دەكات و سیس��تمی ڕەوش��تی و پلەبەندیی 
واتا بە سیس��تمی بەهادانان )یان بایەخدانان( 
دەگات. ه��ەركام لە گوتەزاكانی دەس��ەاڵت 
بەگوێرەی پلەی��ان دادەڕێژرێن. هەركام لەم 
گوتەزایانەی دەس��ەاڵت باری یاس��ایی پەیدا 
دەكەن و ئ��ەم بارە یاس��اییانە دوو ئەركیان 

لەسەرشانە: »سامسازی« و »شكۆسازی«.
زاراوەكان  دەس��تەواژەكان،  وش��ەكان، 
شكۆس��ازین.  و  سامس��ازی  ئامرازەكان��ی 
پێوەندی��ی زمان و دەس��ەاڵت پێوەندیی هێز 
و دەربڕین��ە. هێز و دەربڕین دەبێ  بەگوێرەی 
زنجیرەپل��ەكان و بەش��ێوەیەكی ش��اقووڵی 
زنجیرەپلەی بایەخەكان بەیاریدەی پلەبەندیی 
واتایی بڕەخسێنن تا یاسا لە دایك ببێ . ئەوەی 
هاوگوێرەسازی  بەناوی  ش��تێكە  دەمێنێتەوە 

)معادل سازی(.
هەموو سیستمێك بەگوێرەی هاوسەنگی 
خاوەن��ی  سیس��تمەكانیش  دەكات.  كار 

نیش��انەپەڕژان )sémiosis(ن. ئەم نیش��انانە 
بە كۆدی زمانی پاچەڤ��ە دەكرێن و هەركام 
لەم كۆدانە هاوس��ەنگیی ئۆرگانیك درووست 
دەك��ەن ك��ە هەمووی��ان ب��ە زاراوەكانیان 
دەناس��رێنەوە. ناسین و ناسینەوەی كۆدەكان 
ئاگای��ی ب��ە سیس��تم درووس��ت دەكەن و 
ئاگایی دەتوانێ  هەوێنی ئافراندنی بنەواش��ە و 
تەكووزداری بێت؛ ئەمەش لە ئاكامی س��ام و 
شكۆوە دەروەستبوون لەالی ئەندامانی سیستم 
چێ  دەكات. دەزانین سیس��تم نابێ  دژبەر و 
بەڵكوو  بێ��ت،  )پارادۆكس��یكاڵ(  پێكناكۆك 
دەب��ێ  تەبایی لەنێوان ئەندامانیدا درووس��ت 
بكات تا بە ئۆتۆریتی بگات. »هاوگوێرەسازی« 
درووس��تكردنی گوت��ەزای هاوگوێرەیە كە لە 
دۆخی گونجان و گونجاندندان نەك دژبەری و 
ناكۆكی. ئەم هاوگوێرەسازییە لە بواری زمانیدا 
پێی دەگوترێ  »هاوواتاس��ازی« كە بەشێك لە 

هاوگوێرەسازییە.
»هاوگوێرەس��ازی« پۆلێنبەندیی گوتەزایی 
و واتاییە كە دەس��ەاڵت پەن��ەوازی ئەمەیە. 
وای بۆ دەچم گوت��ەزای پۆلێنبەندیی دانایی 
)ئێپیس��تمە( ی فۆك��ۆ، دەبێ  ب��ە قۆناخی 

هاوگوێرەسازیدا تێپەڕ ببێ .

ــە زانین،  ــەاڵت ب ئایا گرێدانەوەی دەس
بە  ــەاڵت«  »دەس گرێدانەوەی  ــرێ   دەك

»هەقیقەت« بێت؟ 
نیچ��ە، پێوەندییەكی ق��ووڵ لەنێوان زمان و 
»هەقیقەتس��ازی«دا دەبینێ  ك��ە ئەوەش لە 

ڕێگەی »میتافۆر«ەوە ڕایەڵ دەبێت.
ئەم��ە كە »هەقیق��ەت« دەدۆزرێتەوە یان 
بەره��ەم دەهێنرێت، ئێج��گار گرنگە؛ بەاڵم 
لەوەش گرنگت��ر كاراییە، ك��ە هەقیقەت لە 
شیرازەی«دەس��ەاڵت«دا هەیەت��ی. ئایا زمان 
پێن��اوی »هەقیق��ەت« و »دەس��ەاڵت« نیە؟ 
»هەقیقەت« وەك كچێكی شۆخ و »دەسەاڵت« 
وەك هەڵپ��ەی گلگامێش! ب��ەاڵم ئەم وێنە 
ئەدەبی � فەلسەفییە بە بێ  نێوەندگیریی زمان 
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ڕوون نابێتەوە.
بەرهەمهێنان��ی »زانی��ن« و »ناس��ین« لە 
ڕەوت��ی مێ��ژوودا ل��ە یادەوەری��ی مرۆڤ و 
كۆمەڵگەكان��دا بووەتە مای��ەی كەڵەكەبوونی 
سەرمایەیەكی ڕەمزی و ڕۆحی كە پشتاوپشت 
ل��ە فەرهەنگدا ڕەنگ��ی داوەت��ەوە و جۆری 
ڕەفت��اری كەس��ی و كۆمەاڵیەتی��ی ئێم��ە 
بەرەنجام��ی ئ��ەو كەڵەكەبوونەی��ە كە ڕەنگە 
گەلێ  ج��ار س��ەرچاوەی ڕەفتارەكەش��مان 
نەزانین و ئاس��اییە لە س��ەروبەندی نواندنی 
ك��رداردا ئێمە ل��ە ڕیش��ەی ڕەفتارەكەمان 
تێنەگەین. تێگەیشتن لە هەڵسوكەوتی زمانی 
و شێوەكانی كاردانەوەی زمانی كە پێوەندیی 
بە ڕەفتارناسیی زمانییەوە هەیە، وا دەخوازێ  
ڕەگە قووڵەكانی ئایین و ئوستوورە و ئەفسانە و 
شێوەژیانی كۆمەاڵیەتیی كۆمەڵگە زمانییەكان 
بناس��ین. كەسانێك كە دەیانهەوێت مرۆڤ لە 
چوارچێوەی چەشنێكی گیانەوەریدا بناسێنن، 
ڕەفتارە هاوبەش��ەكان و وارس��كە و ئاوەزی 
مرۆیی و هەندێ  تایبەتمەندیی كۆمەڵناس��انە 
و دەروونناس��انە وەك بنەمای پێناسە بەكار 
دەهێنن كە بەندە پێموایە پێناس��ەی گشتگر 
و هەمەكیی مرۆڤ، تەنیا چەشنی گیانەوەریی 
مرۆڤ پێناسە دەكات و  لەو ناكۆكییانە نادوێ  
كە هەر كام لە ئێمەمانان لە پێناس��ەكردنی 
»مرۆڤب��وون«دا هەمانە. بە بێ  پێناس��ەكردن 
و دانپیان��ان ب��ە م��رۆڤ وەك »گیانەوەری 
فەرهەنگ��ی« پێناس��ەی هەمەكی��ی مرۆڤ 
ناتوانێ  ئەو ناكۆكییە قوواڵنە بخاتە بەرچاو كە 
كۆمەڵگەی مرۆیی لە بەرانبەر یەكدیدا هەیانە.
»زمان« دەرخ��ەری توخمگەلی جیاجیای 
فەرهەنگیی��ە. توخمی جیاجی��ای فەرهەنگی 
مرۆییەكان  كۆمەڵگ��ە  پێناس��ەی  كرۆك��ی 
لەم��ەڕ خۆیانە و ئێمە لەبەر چەندین توخمی 
جی��اوازی فەرهەنگ��ی، دەتوانی��ن چەندین 
چەش��نی مرۆییی جیاواز دەستنیشان بكەین 
ك��ە ل��ە ب��اری زیندەناس��انەوە هەموویان 
مرۆڤ��ن، بەاڵم ل��ە ب��اری »فەرهەنگی« یەوە 

هەن��دە لێ��ك دوورن كە وێنای چەش��نی 
جیاوازی مرۆی��ی لە زەینمان��دا دەوروژێنن. 
»زم��ان« وەك بارگ��ەی »فەرهەنگ«، تێكڕای 
پێوەندیی��ە فەرهەنگییەكان لە سیس��تمێكی 
مەودادانان ج��ێ  دەكات��ەوە و »مەودادانان« 
هەوێنی«هەاڵواردن«ە و ب��ە بێ  »هەاڵواردن« 
شوناس بیچم ناگرێت. بەرەنجامی«مەودادانان« 

بە »هەاڵواردن« دەگات. 
هابێرماس«زم��ان  بەناوبانگ��ی  گوت��ەی 
دەسەاڵتە« بە مانای ئەوەیە كە »زانین دەسەاڵتە« 
و بەرهەمهێنان��ەوەی زانی��ن دەبێتە مایەی 
بەرهەمهێنانی »هەقیقەت«.  »زمان« و«زانین« و 
»هەقیقەت«، وەك سێ  گوتەزای جێی بایەخی 
»نیچ��ە« و »فۆكۆ« هەمووی��ان پێوەندییان بە 
ڕەخس��اندنی »وێژمان )دیسكۆرس(«ەوە هەیە 
و ئاش��كرایە بانگەش��ەكردن بۆ »هەقیقەت« 
ی��ان »خاوەندارێتیی »هەقیق��ەت« بە مانای 

وەدەستهێنانی »دەسەاڵت«ە. 

كارایی و هەقیقەت
ئای��ا ه��ەر ل��ە بنەڕەت��ەوە ئێمە ب��ە دوای 
»هەقیقەت« لەپێناو »هەقیقەت«دا دەگەڕێین؟  
ئ��ەم دەربڕین��ە وەك ئەوە وایە ك��ە بێژین: 
گرێدانی  دادپەروەریدا«.  لەپێناو  »دادپەروەری 
دادپەروەری ب��ە هەقیقەتەوە، لە س��ۆنگەی 
»م��اف« و »مافخوازی«یەوە مان��ادارە؛ بەدەر 
لەم��ە هیچ س��وودێكی ه��زری و ماددیمان 
پێناگەیەنێ��ت. مەبەس��تمان ئەوەی��ە ك��ە 
پێداویستی و مەرجەكانی »ماف« و »مافخوازی« 
گرێدراوی »هەقیقەت« و »دادپەروەری«ن؛ هەر 
بۆیە لێرەدا ئێمە ب��ۆ دابینكردنی مافەكانمان 
ئەمان��ە دەخوازین، لەبەرچ��ی؟ لەبەر ئەوەی 

»كارایی«یان هەیە.
 ڕەنگە كەسانێك ئەمە بە »سوودباوەڕی« و 
»پراگماتیزم« لێك بدەنەوە كە خودی چەمكی 
»هەقیقەت« وەك »ش��تێك كە دەبێ  هەبێت« 
نەك »ش��تێك كە هەیە« چەواش��ە دەكات. 
بەرتەكدان��ەوەی ئ��ەم بۆچوون��ە تاڕادەیەك 
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دژوارە و دژوارییەك��ەش لەوەدای��ە كە ئێمە 
ناتوانین »كارایی« بكەین بە پێوەری هەقیقەت. 
هەڵب��ەت ئەگ��ەر بڕوام��ان ب��ەوە هەبێت، 
هەقیقەتێ��ك هەیە كە گەوه��ەری تێكڕای 
هەقیقەتەكان��ە و ئێمە پێ��ی ناگەین، ئیدی 
بەس��تنەوەی مانای »كارایی« بە »هەقیقەت« 
كێشەس��ازە. چونك��ە ئ��ەو هەقیقەتەی كە 
داب��ڕاو لە »كارای��ی« بێ��ت، بەدڵنیاییەوە لە 
»دەس��ەاڵت«یش دابڕاوە؛ ب��ەاڵم بەدرێژاییی 
مێژووی مرۆییی ئێمە »هەقیقەت«ێك ش��ك 
نابەین كە لە »دەسەاڵت«دا ڕەنگی نەدابێتەوە 
یان »دەسەاڵت« نەیكردبێت بە دەستەچیلەی 

خۆی!
 پێوەندیی نێوان »دەسەاڵت« 
و »هەقیقەت« لەو میتافیزیكەدایە 
كە زم��ان لەم��ەڕ »هەقیقەت« 
دەیڕەخس��ێنێ . ئەگەر كەسێك 
»هەقیقەت«ێك شك دەبات كە 
دەتوانین لە دەرەوەی زماندا، لێی 
بدوێین و ل��ە چاومان بچەقێ ، 
بەرتەكدانەوەی  ل��ە  دەتوان��ێ  
ئ��ەم بەڵگەهێنانەوەیەدا بیخاتە 
ك��ە  ئەوەن��دەی  ب��ەاڵم  ڕوو! 
»وێژمانی  ب��واری  ل��ە  النیكەم 
دەس��ەاڵت«دا بەن��دە ئ��اوەزم 
دەشكێت،«هەقیقەت«  بەسەریدا 

و »كارایی« وەها پێكبەستراون كە هەردووكیان 
بۆ »هەقیقەتێكی جمك« وەرگۆڕدراون. ڕەنگە 
لە ڕاڤەی گوتەی »زمان دەسەاڵتە«، بتوانم بێژم 
كە دەس��ەاڵت بریتییە لە هەقیقەت و كارایی 
كە زمان لە »مەیدانێكی وێژمانی«دا دروستی 
دەكات و ئنجا لە زەمینەی كەتوار)واقعیت(دا 

زەق و زەاڵ دەبێتەوە. 
ئێس��تە با پرس��یارێك بهێنینە ئ��اراوە: 
ئاخۆ كارایی چ نەخش��ێك لە بەرهەمهێنانی 

هەقیقەتدا دەنەخشێنێ ؟
 ئێم��ە بۆ واڵمدان��ەوەی ئەم پرس��یارە، 
پێویس��تە بابەتی »جیهانبینی« بێنینە گۆڕێ . 

م��رۆڤ، لە ڕامان لە سروش��ت و دەوروبەری 
خ��ۆی و بەراوردی«زەین« و »كەت��وار«، بڕوا 
بە هەن��دێ  بیرۆكەی تاقینەك��راوە دەهێنێ  
و بە پێش��داوەرییەكانی خ��ۆی زنجیرەیەك 
پرس��یار و واڵم لە الی خۆی گەاڵڵە دەكات 
و بەم چەشنە زنجیرەیەكی بەدوایەكداهاتووی 
زەینكرد � نەك زانس��تی � لەبارەی جیهانەوە 
بەو چەشنەی كە تێی دەگات، لەسەر بنەمای 
بەڵگەهێنانەوەی لۆژیكی پێكەوە گرێ  دەدات 
و بە پێش��بینیكردنی واڵمەكان پرسیارگەلی 
تێهەڵكێشكراو دادەڕێژێ  و بەپێچەوانەشەوە بە 
گوێرەی واڵمە تێهەڵكێشكراوەكان پرسیارگەلی 
هاوبەس��تێن  و  هاوپەیوەس��ت 
دادەڕێژێ  و ب��ە درێژەدان بەم 
ڕێس��راوە دوورودرێژە، جیهان و 
دەوربەر و بەرهەس��ت)عین(  و 
دەرهەس��ت)ذهن( بە یارمەتیی 
دیالكتیك پێناس��ە دەكات. ئەم 
كارەش دەبێ  وەها سەر بگرێت 
كەلێنەكانی  پێش��وەختە  ك��ە 
بەڵگەهێنانەوە بە پێشبینیكردنی 
ڕەخنەی نەی��اران پڕ بكرێنەوە 
تۆكم��ەی  سیس��تمێكی  ت��ا 
و  كایەوە  بێتە  ئیپیستمۆلۆژیك 
ئەمەش بە دەزگایەكی چەمكیی 
پ��ەرداخ  و  پۆش��تە  تۆكم��ە 
دەكرێ��ت كە ب��ە یاریدەی زم��ان  لە دایك 
دەبێت؛ واتە تا ئەو كات��ەی تێكڕای دەزگای 
چەمكیی جیهانبینییەك لە زماندا نیشانەڕێژ 
و ڕەمزپەڕژاو نەكرێت، مەحاڵە جیهانبینییەك 
بۆ ئێمە ش��ی و ش��رۆڤە بكرێت. دەركەوتنی 
تۆكمەیی��ی جیهانبینیی��ەك كە ب��ۆ هەموو 
پرس��یارێك واڵمێكی ئامادەی هەیە، »هێزی 
مەعریفی« وەدەس��ت دەهێنێ  كە لە ڕێگەی 
زمانەوە فرچكی گرتووە و فراژوو)متكامل( بووە 
و بە دەمكوتك��ردن و بێدەنگكردن و مەرگی 
پرس��یاری ئەوانی دیكە دەسەاڵتی وەدەست 
هێناوە و هەربۆیە گوتەی«زمان دەس��ەاڵت«ە، 

پێوەندیی زمان و 
دەسەاڵت پێوەندیی 

هێز و دەربڕینە. هێز و 
دەربڕین دەبێ  بەگوێرەی 

زنجیرەپلەكان و 
بەشێوەیەكی شاقووڵی 
زنجیرەپلەی بایەخەكان 
بەیاریدەی پلەبەندیی 

واتایی بڕەخسێنن تا یاسا 
لە دایك ببێ . ئەوەی 
دەمێنێتەوە شتێكە 

بەناوی هاوگوێرەسازی 
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بەم شێوەیەش ڕاڤە و مانا دەكرێتەوە. »مەرگی 
پرس��یار« بە واتای بڕواهێنان بە جیهانبینی و 
ئایدیۆلۆژییەكی دیاریك��راو نیە؛  بەڵكو ئەمە 
بە مانای ئەوە دێت ك��ە وێژمانی جیهانبینی 
و ئایدیۆلۆژییەك��ی دیاریك��راو لە بەرەنجامی 
فراژووبوون)تكامل(ی��دا چەندی��ن قۆناخ��ی 
بەگوێرەی پەیڕەویكردن لە دیالكتیكێك بڕیوە 
و ماوەیەكی دوورودرێژ خەریكی داڕشتنەوەی 
خۆی بووە تا بە سیستمێكی چەمكی گەیشتووە 
كە ئەو سیس��تمە چەمكییە لە وێژمانەكەیدا 
هەندە سفتوسۆ دراوە تا توانیویەتی یۆتۆپیای 
خۆی بەس��ەرماندا بس��ەپێنێت. ئەو زمانەی 

ك��ە بتوانێ  وەها سیس��تمێكی 
چەمكی��ی تۆكمە نیش��انەدار و 
ڕەمزپەڕژاو بكات، چەشنی زمانی 
سەردەست، زمانە بندەستەكانی 
خۆی دەخاتە دۆخی پرۆس��ەی 
وەرگێڕانێك��ی پڕووكێنەر و بەم 
ش��ێوەیە وێژمان��ی فەرهەنگی، 
سیاسی و كۆمەاڵیەتیی خۆی لە 
زمانی بندەستدا دەچێنێ  و ئەمە 
وا ل��ە زمانی بندەس��ت دەكات 
و  دەس��تەمۆ  بێچ��ووی  وەك 
سەردەست  زمانی  شیرەخۆرەی 
خ��ۆی بنوێنێ  كە ئەم دیاردەیە 
لە زمانی گەالن��ی دواكەوتوو و 

بندەستدا بەزەقی وەبەرچاو دەكەوێت!
بەكورت��ی بەگوێ��رەی ڕوانگەی��ەك كە 
خرایە ڕوو« زمان دەس��ەاڵتە«، چونكە »زانین 
دەس��ەاڵتە« و هەقیقەتیش خوانێكی ڕازاوە � 
ئەگەر نەڵێین چەك � یە كە بەئاسانی دەتوانێ  
»ملكەچیی خۆبەخش��انەی ئ��ەوی دیكە« بە 
دوای خۆی��دا بهێنێت. »هێ��زی هەقیقەت« 
بە وێناك��ردن و خس��تنەڕووی كۆتاییەك و 
ئاكامێكی لێدەربازنەبوو بۆ جووڵەی تێلۆلۆژیی 
مێژوو، ئێمە بە ش��ەپۆلی خۆی دەس��پێرێت. 
لەم ڕووەوە »دەسەاڵت« بە بێ  وەگەڕخستنی 
»هێزی هەقیقەت« دەرۆس��تی ملكەچكردنی 

كۆمەڵگە نایەت!
»زم��ان«، خاوەنی هێزی »داپۆش��ین« و 
واتاداركردن و هەڵبژاردنی  »ئاش��كراكردن«ە؛ 
مانا دڵخوازەكان و شاردنەوە و داپۆشینی ئەو 
مانایان��ەی كە ئێمە نامانهەوێ  لە پرۆس��ەی 
دروس��تكردنی هەقیقەتدا نیش��ان بدرێن، لە 
ڕێگەی زمانەوە ڕای��ی دەكرێت. »هەقیقەت« 
ڕوخس��ارێكە ل��ە تاریكی��دا ك��ە ڕووی لە 
ڕووناكییە؛ هەر بۆیە ئێمە بەئاس��انی بە دوای 
ڕووناكییەك��ی نێو تاریك��ی دەكەوین و لەوە 
خافڵ دەبین گەلێ  مانای لەقاودەر لە تاریكیدا 
ئەركی ش��اردنەوەی  ش��اردراونەتەوە. زمان، 
ئەو مانا لەقاودەرانە لە ئەس��تۆ 
دەگرێت و بە بێ  ش��اردنەوە � 
نەك ئاش��كراكردن � هەقیقەت 

لە دایك نابێت!
هەقیقەت��ی ب��ێ  هێ��ز، نە 
سەرنجڕاكێشە و نە شوێنكەوتەی 
هەی��ە! ل��ە بەرەنجام��دا هیچ 
كارایی  لە  ب��ەدەر  هەقیقەتێك 
نی��ە؛ زم��ان بە پێناس��ەكردن 
و ش��ەنوكەو و ڕاڤە و ش��رۆڤە 
نیازی  لەبەرچاوگرتن��ی  ب��ە   �
زاڵێتیخوازی��ی ئێمەی مرۆڤ � 
هەقیق��ەت لە تانوپ��ۆی خۆیدا 
دەچن��ێ  و چنین��ی هەقیقەت 
بەگوێ��رەی هەڵپ��ەی زاڵێتیخ��وازی، دەبێتە 
كە  زنجیرەپلەیەك  پێناسەداركردنی  هەوێنی 
ئێمە دەمانەوێ  لە ژیانی سیاسی و كۆمەاڵیەتیی 
و فەرهەنگیماندا وەك هەرەمێكی دەس��ەاڵت 

لە وێژماندا ڕەنگ بداتەوە.
وێژم��ان، دوایین قۆناخ��ی فرچكگرتنی 
هەقیق��ەت و دەس��ەاڵت«ە و ل��ە تیۆری و 
پراكتیس��دا ڕەنگ دەداتەوە و دیارە دەبێ  لە 
ڕەوتێك��ی دیالكتیكیدا مەیدانی كاریگەری  و 
كارتێكەریی خۆی دروس��ت بكات. هەر بۆیە 
كاتێك لە پێوەندیی نێوان زمان و دەس��ەاڵت 
دەدوێی��ن، ب��اس ل��ە »وێژمان«دەكەین كە 

بەرهەمهێنانی »زانین« 
و »ناسین« لە ڕەوتی 
مێژوودا لە یادەوەریی 
مرۆڤ و كۆمەڵگەكاندا 

بووەتە مایەی كەڵەكەبوونی 
سەرمایەیەكی ڕەمزی و 
ڕۆحی كە پشتاوپشت 
لە فەرهەنگدا ڕەنگی 

داوەتەوە و جۆری ڕەفتاری 
كەسی و كۆمەاڵیەتیی 
ئێمە بەرەنجامی ئەو 

كەڵەكەبوونەیە
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جۆرێك ل��ە هەقیق��ەت بەره��ەم دەهێنێ  
ك��ە بەرەنجامی نیش��اندانی هەن��دێ  توخم 
و ش��اردنەوەی هەن��دێ  توخم��ی مانایی��ی 
دیكەیە ك��ە لە ڕەوتێك��ی دیالكتیكیدا دێتە 
كایەوە. لێرەدا »ش��اردنەوە« و »داپۆشینی«مانا 
نەخوازراوەكان لەپێناو »هەقیقەتس��ازی«یە و 
ئامانج ل��ە »هەقیقەتس��ازی« � بەپێچەوانەی 
دۆزینەوەی هەقیقەت � كاراییە و لە پێوەندی 
لەگەڵ »دەس��ەاڵت«دا زمان بە دوو پرۆسەی 
هاوكات، واتە »ئاش��كراكردن و ش��اردنەوە«، 
ئەم كارە لە »مەیدان��ی وێژمانی«دا جێبەجێ  

دەكات.
 هەقیقەت��ی بەرهەمهاتووی 
پ��ان  نەت��ەوەی   � دەوڵ��ەت 
ه���ەقیقەتێك��ی  ئێرانیس��تی، 
س��اختەی مێژوویی��ی بەرهەم 
هێن��اوە ك������ە بەهەرح��اڵ 
كارایی��ی خۆی تا س��ەردەمی 
ئێم��ە پاراس��تووە. ژیارێك كە 
لەس��ەر چیرۆك و ئوستوورەی 
هاتووە،  بەره��ەم  قارەمانێت��ی 
ئێس��تە لە تووناوتوونی گێڕانەوە 
هەمەڕەنگەكاندا  و  هەمەچەشن 
بیچمی بە جۆرێك لە هەقیقەت 
داوە كە لە ڕاستیدا ناهەقیقەتە. 
بژاردەیەك��ی دیاریكراو  ب��ەاڵم 

كە پێویس��تیی بە وەها هەقیقەتێكی ساختە 
هەی��ە � بەدەر لەوەی كە لە پێوەندی لەتەك 
زاڵێتیخوازیدا هەقیقەتی ڕەسەن هەیە یان نا! 
� ئەم هەقیقەتە ك��ە تەنیا تەمەنێكی كورتی 
یەك سەدەییی لە دەوڵەت � نەتەوەی ئێرانیدا 
هەیە، كۆمەڵێك ئەفس��انە و ئوستوورەی نێو 
ش��انامە كۆڵكێ��ش دەكات ك��ە ب��ە بێ  ئەو 

كۆڵكێشكردنە جێگرەوەیەكی دیكەی نیە.
ب��ژاردەی ڕووناكبیریی ك��ورد تەنیا لەو 
تایبەتمەندییە زەق و سواو و فرەپاتەیە دەدوێ  
كە بەزەقی لە س��یمای دەوڵەتداریی سەرەڕۆ 
و س��تەمكارانەی پان ئێرانیزمدا دەبینرێ  كە 

خۆیش��ی بەشێكە لە ستەمكاریی خۆرهەاڵتی 
و فەڕی یەزدانی كە گوایە بە بااڵی ستەمكاردا 
بڕاوە! ب��ەاڵم بینیی دەزگا یان سیس��تمێك 
وامان  لە چوارچێ��وەی هەمەك)كل(ێك��دا، 
لێدەكات سازوكار)میكانیزم( نەبینین. ناسینی 
س��ازوكاری دەزگا یان سیس��تمێك، بریتییە 
لە پەیبردن بە نیشانەناس��ی و نیشانەسازیی 
ئ��ەو دەزگا و سیس��تمە؛ ئەگین��ا ڕەخنە لە 
هەم��ەك)كل( واڵم��ی ئامادەك��راوی ئ��ەو 
هەمەكەی بەدوادا دێت كە خۆی بۆ پرسیارە 
ڕەخنەییەكان ئامادە كردووە. بەرەنگاربوونەوەی 
سیس��تمێك كە خۆمان تێیدا پ��ەروەردە  و 
گ��ۆش كراوین، بە یاس��اكانی 
ئەو سیس��تمە نەلواوە. بژاردەی 
ڕووناكبی��ری  و  ئاكادیمی��ك 
خۆرهەاڵتی كوردستان بمانەوێ  
ی��ان ن��ا، ل��ە دامودەزگایەكی 
زانكۆییدا گۆش كراون كە وەكو 
هەم��وو زانس��تگەكانی دیكەی 
دنیا ئەوانی��ش لەتەك مێتۆد و 
تیۆرییە زانس��تییەكانی جیهانی 
ئەمڕۆ ئاش��نا دەب��ن و جیهان 
بەو پێوەرانە دەخوێننەوە و ڕاڤە 
دەكەن كە گوایە زانس��تگەكانی 
دیكەی دنیاش هەر بەو چەشنە 
كار دەكەن! ئەگ��ەر خۆمان بە 
پرسیارە هەمەكییەكانەوە خەریك بكەین، بە 
كۆمەڵە واڵمێك��ی هەمەكی واڵم دەدرێینەوە 
و تەنان��ەت ل��ە چوارچێوەی ئەو سیس��تمە 
هەمەكییەشدا ڕەخنە توندەكانمان لە پرسیار 
و واڵم و گفتوگۆیەكی درێژدادڕانەی مامۆستا 
و قوتابی��ی پۆلەكانی زانك��ۆدا بەرەبەرە كاڵ 
دەبن��ەوە و ئازادی��ی درۆیین��ەی هۆڵەكان و 
حەوشەی زانكۆ لە گفتوگۆ و گەنگەشەیەكی 
بیزانتیدا نوقممان دەكات. ئاریشەی سەرەكی 
لەو پەروەردەیەدایە كە پێش��تر دەبێ  »ئیمانی 
پ��ێ  بهێنی تا باوەڕ بكەی!« سیس��تمێك كە 
پێشتر لە چوارچێوەیدا دەبێ  ڕێساكانی پەسند 

»زمان« دەرخەری 
توخمگەلی جیاجیای 
فەرهەنگییە. توخمی 
جیاجیای فەرهەنگی 
كرۆكی پێناسەی 

كۆمەڵگە مرۆییەكان 
لەمەڕ خۆیانە و ئێمە 
لەبەر چەندین توخمی 
جیاوازی فەرهەنگی، 
دەتوانین چەندین 

چەشنی مرۆییی جیاواز 
دەستنیشان بكەین
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بكەی، ئنجا بە دوای كەلێنەكانیدا بگەڕێی تا 
ببنە مایەی ڕەخنەی ش��ێلگیر. بەم ش��ێوەیە 
ناڕازیی نێو سیس��تمی پەروەردەی دەوڵەت � 
نەتەوەی ئێرانی لە چوارچێوەی كەشی ئازادیی 
درۆیینەدا كە كەشی ئاكادیمیكی پێدەگوترێ ، 
یارمەتی��ی سیس��تم دەدات ت��ا كەلێنەكانی 
پڕبكاتەوە و بەم ش��ێوەیە توانای واڵمدانەوەی 
زیات��ر هەڵدەكش��ێ ، چونك��ە »ن��اڕازی« لە 
ئەودا هەڵدەس��ووڕێ ؛  »مەیدان��ی وێژمانیی« 
وەك میكانیكێك��ی كارخانەیەكی گەورە كە 
ب��ە بادەك)آ چار(ێكی گ��ەورە پێچ و مۆرەی 

ئامێرەكان توند و سفت دەكاتەوە!
سروش��تی  بەگوێرەی  فارس��ی  زمان��ی 
نوێن��ەری  وەك  خ��ۆی،  دیوانس��االرانەی 
دەوڵەت � نەتەوەی پان ئێرانیس��تی، خووی 
ب��ە »هەاڵواردن«ێك گرتووە ك��ە بەرەنجامی 
»فارس«ە  نادیموكراتیكی  نوێنەرایەتیكردنێكی 
بەسەر »ئێران«دا. ئەگەر سەرنج لەو ڕووناكبیرە 
فارس��انە بدەین كە ئەوانیدی وەك »گەل« و 
»قەوم« دەناسێنن و خۆیان بە »ئێرانی«، بۆمان 
دەردەكەوێ  هەڵهاتن لەم باری پێناس��ەیە چ 
س��وودێكی بۆ ئەوان هەیە تا ببن بە خاوەنی 
»هەم��ەك« و ئەوانی دیكە ل��ە »هەندەك«دا 
بپەس��تێون. خۆدزین��ەوە ل��ە دیاریكردن��ی 
شوناسی«فارسی« و خۆنووساندن بە شوناسی 
»ئێران��ی«، دەبێتە مایەی دەستنیش��انكردنی 
ئەوان��ی دیك��ە وەك پ��اژی پێكهێن��ەر و 
خۆس��ەپاندن وەك پێكهاتەی س��ەرەكی. لە 
سایەی وەها ڕوانینێكدا، ئیدی زمانی فارسی، 
چەش��نی زمان��ی گەلێكی دیاریك��راو خۆی 
نانوێن��ێ ، بەڵكو وەك هەمەك � پێكهاتەیەك 
خۆی نیش��ان دەدات و ماف��ی نوێنەرایەتیی 
شوناسی ئێرانیی پێدەبەخشێت و خاوەندارێتیی 
ئێرانی مێژووییش��ی پێ  ڕەوا دەبینرێت. ئەم 
سەفسەتەیە بەئاش��كرا »ناهەقیقەت« چەشنی 
»هەقیق��ەت« دەرخواردی ئاكادیمیس��یەن و 
ڕووناكبیری ك��ورد دەدات و ناچاری دەكات 
زمان��ی فارس��ی وەك س��ێنتزی ئێرانیبوون 

پەس��ند بكات و لە پەراوێ��زدا داوای ماف بۆ 
زمانەك��ەی خۆی بخوازێ  كە بەم ش��ێوەیە، 
بەك��ردەوە، پێگەی خۆی لە »نەت��ەوە«وە بۆ 
»گەل« دادەلەنگێنێ  و بەم چەش��نە لە باری 
وێژمانیی��ەوە تووش��ی«دالەنگاندن«)تقلیل( و 
داوی »مەیدان��ی وێژمان��ی«ی پ��ان ئێرانیزم 
دەبێ��ت ك��ە نوێنەرەكەی زمانی فارس��ییە. 
ه��ەر بۆیە، هەموو ڕەخنەیەك��ی توندیش لە 
»مەیدان��ی وێژمانی«ی ئەو)بێگانە( بەئاس��انی 
كەلێن��ە وێژمانییەكان��ی ئەو پ��ڕ دەكاتەوە. 
ئەم دۆخ��ە، بە وردی لە ش��ێوازی ئاخاوتن، 
نووس��ین و تەنانەت جووڵەكانی ڕوخس��ار و 
لەشیش��دا دەردەكەوێت و لە زمانی كوردیی 
ئاكادیمیسیەن و ڕووناكبیرانی كورددا بەزەقی 
دەبینرێت. دەس��ەاڵتی زمانی فارسی بەسەر 
زمانەكانی دیكەی نێوخۆی ئێران هەندە زۆرە 
كە تەنانەت وێنا فەرهەنگییەكانی نێو وشە و 
ڕستە فارسییەكانیشی بە شێوەی جۆربەجۆر 
بۆ زمانی كوردی و زمانی نەتەوە بندەستەكان 
گواستوەتەوە. تەنیا بە پەسندكردنی )زاڵبوون 
بۆ ئەو و هەناسەیەك بۆ من( ناتوانین لە كۆتی 
وێژمانی بێگانە خۆمان قوتار بكەین. »وێژمانی 
زاڵ��ی بێگانە / دوژمن«، دیار و ئاش��كرایە لە 
زمان��ی بێگان��ە/ دوژمندا خ��ۆی دەنوێنێ  و 
»مەیدان��ی وێژمانی« بەرهەمێك��ی زمانییە و 
كاریگەرییەك��ەی لە ڕامی��اری و فەرهەنگدا 
دەبێت��ە مای��ەی دووكەرتبوون��ی فەرهەنگی 
و پاش��ان دەروونناس��انە. وات��ە دەبێتە هۆی 
بەرهەمهاتن��ەوەی »ئەو« لە »م��ن«دا. چونكە 
»م��ن« بە زمانی »ئەو« گ��ۆش دەكرێم؛ ژیانی 
هزری��ی »من« لە »وێژمان«ی »ئەو«دایە؛ »من« 
بەردەوام لە پەنجەرەی ئەوەوە سەیری جیهان 
دەك��ەم؛ كە وات��ە »من« كرێنیش��نی »ماڵی 
زم��ان«ی »ئ��ەو«م.  ئەگەر بڕوام��ان بە گوتە 
بەناوبانگەك��ەی هایدگ��ەر هەبێت كە »زمان 
ماڵی بوونە«، واتە  »من« بە زمانی ئەو)بێگانە( 
بی��ر لە بوون دەكەمەوە و ئنجا جارێكی دیكە 
بۆ »ماڵی زمان«ی خ��ۆم دەیگوازمەوە! ئەگەر 
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ڕاس��تگۆیانە و بوێرانە بدوێین، ئێستە لە وەها 
دۆخێكداین. 

لە كۆتایی هەموو شرۆڤە و ڕەخنەیەك لێمان 
دەپرس��ن ئەدی چارەس��ەر چیە؟! ئەم پرسیارە 
كە نیش��انەی »دۆشدامان«ە و هەردووك الیەنی 
»ئاخێوەر/ نووسەر« و »بەربێژ« دەخاتە دۆخێكی 
دژوارەوە، واڵمەكەی هەندە بەئاسانی نادرێتەوە. 
تەنیا واڵمێك كە بش��ێ  ئێمە بۆ ئەم پرسیارە بە 
گونجاوی بزانین ئەوەیە كە زمانی خۆمان بكەین 
بە خاوەنی ئ��ەو هەژموونەی كە لە پرۆس��ەی 
نەتەوەس��ازیی نەتەوەكاندا كەڵكی لێوەرگیراوە. 
زەینی وشیاری ڕەخنەگر ئەم پرسیارە ڕەخنەییە 

ئایا  لەم پێش��نیارە دەگرێت كە: 
ئەمە ب��ەو مانایە دێت كە ئەوەی 
ئەوانی  بەسەر  هاتووە  بەسەرماندا 

دیكەشدا بیهێنین؟
ئەگەر ڕاش��كاوانە و بێ  پێچ 
و پەن��ا واڵم بدەین��ەوە، ڕەنگە 
واڵمەكە بەم چەشنە بێت: هەر 
چۆنێك بێت، زمان لە بەگوێرەی 
هێزێك كە بە درێژایی ڕۆژگاران 
وەدەستی هێناوە، كاریگەریدانەر 
و مەودادانەر و پڕە لە هەاڵواردن 
و ڕیك��ۆر گوتەنی« فاشیس��تە«. 
چونك��ە خۆی ڕێ��ڕەوی خۆی 
زم��ان  وات��ە:  دەدۆزێت��ەوە؛ 

كۆنەپەرست نیە، بەڵكو پێشكەوتنخوازە، بەاڵم 
خ��ۆی، ڕێڕەوی خۆی دەستنیش��ان دەكات. 
چونك��ە زمان بەرهەم��ی مێ��ژوو و ژیارە و 
كەڵەكەبوونی یادەوەرییە. لەم سۆنگەوە »زانین« 
و » هەقیقەت« و »دەس��ەاڵت« لە »وێژمان«دا 
بەقووڵ��ی ڕەنگ دەدەن��ەوە و بەدڵنیاییەوە بە 
بێ  دەستنیش��انكردنی »مەیدان��ی وێژمانی«، 
»زانی��ن« و »هەقیق��ەت« و »دەس��ەاڵت« كە 
پێوەندییەك��ی دیالكتیكی لەنێوانیاندا هەیە و 
زمان لە پرۆسەی گفتوگۆدا ڕێكخەری ڕۆحی 

دیالكتیكییە، هیچ دەركەوتێكیان نیە.
پێوەندیی س��تەمكارانەی زمانی فارسی و 

دەس��ەاڵتی دەوڵەت � نەت��ەوەی ئێرانی، هیچ 
پێوەندییەكی بە سروشتی زمانی فارسییەوە نیە، 
بەاڵم سازوكارێكی نەتەوەسازیی ستەمكارانە و 
پەس��تاوتنی چەندین نەتەوە لە جوگرافیایەكدا 
و پەراوێزخس��تنی زمانیان ل��ە ڕێگەی زمانی 
فارس��ییەوە، وەه��ا بەاڵیەكی بەس��ەر نەتەوە 
بندەس��تەكاندا هێناوە! ب��ەاڵم »مەودادانان« و 
لێكدانەبڕاوی  سروش��تی  وەك  »ه��ەاڵواردن« 
زمان، هەمیش��ە ڕووی لە دابڕاندنی جوگرافیا 
و شوناسبەخش��ین بە كۆمەڵێك لە مرۆڤەكانە 
و هیچكات ناتوانین لە سروش��تی بێ  هەڵپەی 
زمان بدوێین. لە جەرگەی »هەاڵواردن« چەشنی 
»مەودادان��ان«دا،  بەرەنجام��ی 
و  داوە  پەپك��ەی  »دەس��ەاڵت« 
درێژایی  ب��ە  ناس��یونالیزمەكان 
»نەتەوەس��ازی«دا  لەپێناو  مێژوو 
ڕێكخستنی زمانیان لە سەردیڕی 
بەداخەوە  دان��اوە.  بەرنامەكانیان 
ڕێگەكانی »نەتەوەس��ازی« هەندە 
زۆر نی��ن و هەمووی��ان پێڕەوی 
ل��ە چەند یاس��ا و ڕێس��ایەكی 
لەو  س��نووردار دەكەن. یەكێك 
ڕێس��ا و یاس��ایانە بریتیی��ە لە 
ڕەخس��اندنی«وێژمانێكی تەریب« 
لە بەرانبەر »وێژمانی سەردەست« 
كە دیارە خۆی لە ڕێكخس��تنی 
زم��ان و فەرهەن��گ و فەرهەنگی سیاس��یدا 
دەبینێتەوە و هۆكارەكان��ی وەدینەهاتنی وەها 
ئاواتێك پێوەندییی بە بنبەس��تی »نەتەوەسازی 
و سیاسەتی زمانی«ی ئێمەی كوردەوە هەیە كە 
تا ئێس��تاش لە وێژمانی نەتەوەی سەردەستدا 
دەژی��ن ك��ە ئاس��ۆی خەباتی پ��اش خەباتی 
ڕزگاریخوازیی لێ��ڵ و تاریك كردووە. نەبوونی 
وێژمانێكی یەكگرتووی سیاس��ی � فەرهەنگی، 
سەردەس��ت«  »وێژمان��ی  ب��ەرەو  هەمیش��ە 
پەلكێشمان دەكات و ئاشكرا و دیارە كۆیلەیەك 
كە خۆی لە ڕەوشتی كۆیلەتی ڕزگار نەكردبێت، 

»هەمیشە دەگەڕێتەوە بۆ باوەشی ئاغاكەی«!

»زمان«، خاوەنی 
هێزی »داپۆشین« 
و »ئاشكراكردن«ە؛ 

واتاداركردن و 
هەڵبژاردنی مانا 

دڵخوازەكان و شاردنەوە 
و داپۆشینی ئەو 
مانایانەی كە ئێمە 

نامانهەوێ  لە پرۆسەی 
دروستكردنی هەقیقەتدا 
نیشان بدرێن، لە ڕێگەی 

زمانەوە ڕایی دەكرێت



ئاماژه
ملمالنێ و پێکدادانەکانی نەتەوەی کورد و دەسەاڵتدارانی ئێران 
مێژوویین و دەگەڕێنەوە بۆ پێش پێکهاتنی دەوڵەتی مۆدێڕن لە 

ئێران. ئەدەبیاتی کوردی چ بەنووسراو و چ بە گوتراو پێکدادانەکانی 
نواندووەتەوە و پێچەوانەی گێڕانەوە دروستکراوەکانی نەتەوەی 
فەرمانڕەوا، کورد خۆی وەک یەکەیەکی نەتەوەیی- زمانی لە 

هەرێمێک بەناوی کوردستاندا بینوە، نەک پاشکۆیەکی 
سەرزەمینی- کولتووری ئێرانی.

گوتاری جەوهەرخوازانەی تاکزمانی لە ئێراندا: 
لە داگیرکردنی کوردستانەوە بۆ بەدامەزراوەیی کردنی زمانی فارسی تێیدا 

د. ڕەحیم سورخی
ئەندامی لێژنەی زانستیی سەنتەری لێکۆڵینەوە ستراتیژییەکانی دیاسپۆرای کورد
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»کە خ��ۆر هەڵدێ��ت، من زمان��ی گەلەکەم 
دەبیس��تم. لە هەر چرکەیەک��ی تەنیاییدا، لە 
ن��زا و پاڕانەوەدا، لە ب��ێ دەنگیدا، من زمانی 
گەلەکەم دەبیس��تم. تەنانەت لە خەونەکانمدا 
و گەڕانم بۆ هان دان و واڵمی پرس��یارەکانی 
ژیان��دا، من هەر زمانی گەلەکەم دەبیس��تم. 
دەنگیان بەهێزترە ئەو کاتەی من بە جەستە 
و بەگیان لەگەڵ زێد و زەویدا پەیوەستم. من 
هەناس��ە دەدەم و زمان پڕم دەکات لە زانینی 
ئەوەی من کێم و خەڵکی کوێم و بەرەو کوێ 
دەچم. ئ��ەو نمە نمە وزەی خۆشەویس��تی، 
ئارامی، و پێگەیش��تووییم پێ دەبەخش��ێت. 
ئەمەی��ە گرنگیی زمان! منداڵەکان پێویس��تە 
بزانن ئ��ەوان وەک »نێهیاک« کێن و لەکوێوە 
هاتوون و ئەم��ە بەدڵنیاییەوە زۆر گرنگە. ئەم 
شانازی و زانینەی ئەوان وەک خەڵکی ڕەسەنی 
خۆجێی��ی کێ��ن، دەکەوێتە مەترس��ییەوە، 
ئەگ��ەر ئێمە ه��ەروا لەس��ەر پ��ەروەردەی 
داگیرک��ەر بڕۆی��ن. خۆڕاگری پێویس��تە بۆ 
ئ��ەوەی دڵنی��ا بینەوەک��ە ناس��نامەکەمان 
دەگیرێ��ت.«  ل��ێ  ڕێ��زی  و  دەپارێزرێ��ت 
)بێلین��دا دانیەڵ��س، چاالکێکی ماف��ی زمانی 
و نەت��ەوە هین��دۆ - ئەمریکییەکان��ی کانادا(. 

پوختە
ئ��ەم توێژینەوەی��ە تیش��ک دەخاتە س��ەر 
گوت��اری فرەزمان��ی ل��ە بەرانب��ەر گوتاری 
جەوهەرخوازان��ەی ت��اک زمانی ل��ە ئێراندا 
و مەترس��ییەکانی لەس��ەر زمان��ی کوردی. 
لێرەدا ه��ۆکار و لێکەوتەکان��ی ئایدۆلۆژیای 
داگیرکەرانە بۆ زمان لە بەس��تێنی سیاسی-
کۆمەاڵیەتی��ی کوردس��تان و ئێران��دا ڕوون 
دکرێتەوە. ئامانجەکە ئاشکراکردنی بنەماکانی 
سیاسەتی زمانی لە گوتاری جەوهەرخوازانەی 
نەتەوەی فەرمان��ڕەوا لە ئێراندایە ودەیهەوێت 
پەردە لەسەر ئەو گوتارە البدات کە لە ترسی 
»ئەوی ترەکانی« خ��ۆی، یەک نەتەوە- یەک 
زم��ان، وەک گێڕانەوەیەک لە پێش��کەوتنی 

نەتەوەی��ی، وەک دەرکەوتنێکی هەتاهەتایی، 
فۆلکلۆری��ک وتەنی��ا باوەڕی ڕاس��تەقینە لە 
جوگرافیایەک��ی بەپیرۆز دانراودا بنیاد دەنێت. 
پرس��یارەکە ئەوەیە کە لەس��ەر بنەمای ئەم 
گوتارە، سیاسەتی زمانیی ئێران لەکوردستان، 
بە پێی ئاراستەکانی ڕوانینی بۆ زمان، لە کام 
چوارچێوەی سیاس��ەتی زمانیدا دەگونجێت؟ 
هەروەه��ا چ��ۆن زمانی کوردی و توانس��تی 
زمانیی ئاخێوەری ک��ورد کۆمەک دەکات بە 
ڕۆڵ بینینی لە پاراستنی شوناسی کورد بوونی 
ئاخێوەرانی��دا؟  لە ئ��ەم توێژینەوەیەدا هەوڵ 
دەدرێ��ت لە ڕاوانگەی »ڕویز)198٤(ەوە وەک 
بنەمایەک بۆ سیاس��ەتی زمانیی ڕەخنەگرانە، 
ئاراستەکانی ڕوانین بۆ زمان ڕوون بکرێتەوە و 
لە ڕوانگەی کلۆس )1977(�ەوە کە بە مافی 
 )promotion-oriented(»بڕەوخ��واز« زمانیی 
ن��اوی دەبات، ل��ە چوارچێوەی زمانناس��یی 
ئاخێوەرانی زمانی  بۆ ماف��ی  کۆمەاڵیەتییەوە 
سەرکوتکراو بڕوانێت. ئەم لێکۆڵینەوەیە دەگاتە 
ئەو ئەنجامەی کە ماف��ی زمانیی »بڕەوخواز« 
یەکانگیرە لەگەڵ ڕەوت��ی ڕوو لە زیاد بوونی 
ڕوانگ��ە پلۆرالیس��تی و لەخۆگ��رەکان ب��ۆ 
فرەچەشنیی زمانی لە واقعی جیهانگیریدا. بە 
پێی دوو »بنەمای زمانی نیشتمانی« و بنەمای 
زمانی کەس��ێتی« پێوەندیدار بە دانیشتووانی 
ناو کوردستان و دابڕاو لەکوردستان دەکرێت 
مافی زمانی بچەسبێت و چارەسەرێکیش بێت 
بۆ کێشە سیاسی، کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی 

دیکە لەگەڵ دەسەاڵتی داگیرکەردا. 

زاراوە سەرەکییەکان
 ،)internal colonialism(داگیرکاریی ناوخۆیی
 ،)Language policy( سیاس��ەتی زم��ان��ی
بڕەوخوازی )Promotion- oriented(،  ئاراستەی 
  ،)Tolerance orientation(خ��واز چ��اران 
فرەزمانی   ،)Essentialism( جەوهەرخ��وازی 
)Multilingualism(، ت��اک زم���������ان��ی 

)monolingualism(
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ــتان و  ــوردی، خاکی کوردس ــی ک زمان
ــە نێوان  ــە پێوەندیی ــەوەی کورد ل نەت

کولتووری و زمانییەکاندا
ناوچەی ش��اخاویی و پڕ ڕووباری زاگرۆس و 
مێزۆپۆتامیا کۆمەڵەیەکی ئەتنۆزمانیی تایبەتی 
کورمانجی،  )کوردی��ی  کوردییەکانە  ج��ۆرە 
س��ۆرانی، کەلهوری/فەیل��ی، لەک��ی، لوڕی، 
هەورامی و زازک��ی( لە پانتایەکی جوگرافیدا 
ک��ە بە کوردس��تان ناس��راوە و س��ەرەڕای 
جیاوازییە ئایینیی و ئایینزاییەکان ئاخێوەرانی 
ئەم جۆرانە خۆیان س��ەر ب��ە نەتەوەی کورد 
و زێدەکەیان بە کوردس��تان دەناسێنن؛ بێ 

بە دروست  پێویستییان  ئەوەی 
بێت،  خ��وازراو  ن��اوی  کردنی 
خاک، نەتەوە و زمانەکە یەکتر 
تەواودەکەن و ئاماژە بۆ شوناسی 
کوردستان  بەناوی  کۆمەڵەیەک 
و زمان��ی ک��وردی دەکەن کە 
مێژووی��ی  ئاڵوگ��ۆڕە  لەگ��ەڵ 
پ��ەرەی  سیاس��ییەکاندا  و 
س��ەندووە و لە پێ��ک کەوتنە 
زمانیی��ەکان و کار لێک کردنە 
ئاڵوگۆڕیشی  کۆمەاڵیەتییەکاندا 
ب��ەاڵم،  هات��ووە.  بەس��ەردا 
»نەتەوە«ی کورد وەک واقعێکی 
کۆمەاڵیەتی، سیاسی، جوگرافی، 

کولت��ووری و زمانی هەرماوەتەوە. ش��اعیری 
ناوداری ک��ورد، حاجی قادری کۆیی)1816- 
1879(هەموو ئەو جۆراوجۆرییانە لە وش��ەی 

»میللەت«)نەتەوە(دا یەک دەخات ودەڵێت:

سەد شەهەنش��اه و پادشا مردن
سەیری کە، کوردی ئێمە هەر کوردن
فانی مابەق��ی  باق��ی،  میللەت��ە 
هەر ل��ە جافی هەتا ب��ە گۆرانی
)دیوان، ل. 216(]1[ 

بەس��تێنی جوگرافی هەرچەند س��یمایەکی 

تایبەت��ی ناوچەی��ی ب��ە جۆرەکوردییەکان 
بەخشیوە و س��یمای جیاکەرەوەی ڕێزمانی 
و دەربڕی��ن تێیان��دا ب��ەدی دەکرێت، بەاڵم 
سیمای هاوشێوەی زمانییان لەباری وشەیی، 
دەنگناس��ی و ڕێزمانیی��ەوە بە ش��ێوەیەک 
لەب��اری  پێک��ەوەی بەس��توونەتەوە ک��ە  
تایپۆلۆژیی زمانییەوە هەر لە جۆری کوردیدا 
پۆلین بکرێنەوە و یان بە زاری زمانی کوردی 
بناسرێنەوە. جگە لە زمان، میراتی کولتووری، 
هونەری و ش��ێوازی ژیانیان بە ش��ێوەیەکی 
زۆر بەرچ��او ل��ە نەتەوەکانی دەورو پش��تی 
خۆی��ان، بەتایبەتی ل��ە نەتەوەکانی دیکەی 
لە  دەکات��ەوە.  ئێ��ران جیایان 
ژیان��ی نەریتیدا، کوێس��تان و 
گەرمی��ان کردن��ی ئاژەڵدارانی 
و  کۆچ��ەری  ژیان��ی  ک��ورد، 
حوجرەی��ی،  خوێندەواری��ی 
دەورێکی گرنگی��ان هەبووە لە 
و  جۆرەکوردییەکان  تێکەاڵویی 
سەختی  س��نووری  تاڕادەیەک 
بەزان��دووە  جوگرافییەکەی��ان 
ولێ��ک تێگەیش��تنی زمانییان 
پێکهێن��اوە. لە ژیان��ی نوێ و 
بوونیشدا،  جیهانی  س��ەردەمی 
ئەم ڕەوت��ە بەهۆی بزووتنەوەی 
شۆڕش��ەکانی  و  نەتەوەی��ی 
پارچەکانی کوردس��تان، میدیا و ڕاگەیاندن و 
بزووتنەوەی پاراس��تن و بووژاندنەوەی زمانی 
کوردییەوە، زمان بەش��ێکە لە بەربەرەکانێی 
کورد و دەس��ەاڵتی داگیرکەر لە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستاندا. 
لەباری بەرهەمهێنانی ئەدەبی، هونەری و 
زمانییەوە، زمانی کوردی بە ش��ێوەی زارەکی 
و نووس��راو تاقی کراوەتەوە و نواندنەوەیەکی 
تایب��ەت بە خۆی بۆ جیه��ان و دەوروبەری، 
فەلس��ەفەی ژیان و مەرگ هەی��ە. قارەمانە 
»الوک«  »بەی��ت«،  ن��او  ئوس��توورەییەکانی 
و  ئەوین��داری  و چیرۆک��ە  ›‹حەی��ران«  و 

کورد و ئێرانی 
دوو واقعی 

جیاوازن. هەر بۆیە، 
زاڵ بوونی 
دەسەاڵت و 

فەرمانڕەواییی 
ئێرانییەکان 

بەسەر کوردستاندا،
 بە شێوەی 

لەشکرکێشی و 
بەکار هێنانی هێز 

بووە
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حەماس��ییە هۆنراوەکان، جگە ل��ە ئەوانەی 
وەک »شیرن و فەرهاد« و »ڕۆستەم و زۆراب«، 
و »کاوە«،  لە پێوەندییە نێوان کولتوورییەکاندا 
لە گێڕان��ەوە کوردییەکانەوە چوونەتە ئەدەبی 
کالسیکی فارس��ییەوە و لە ئەدەبی فارسیدا 
ناسراون، هێندێکیان هەر لە گێڕانەوە زارەکی 
و نووس��راوەکانی کوردیدا هەن و تایبەت بە 
کۆمەڵی کوردەوارین. ناو و ناوبانگ و پێگەیان 
سنووری ناوچەییی جۆرێکی کوردیی تایبەتیان 
بڕی��وە و پێوەندییان بە کورد بە گش��تییەوە 
هەی��ە، وەک، »دمدم«، »م��ەم و زین، »الس 
و خ��ەزاڵ«، »زەمبیل فرۆش«، »س��ەیدەوان« 
وهتد. تا بەر ل��ە پێکهاتنی دەوڵەت -نەتەوە 
نوێی��ەکان و داگیر ک��ردن و دابەش کردنی 
کوردستان، بەتایبەتی تەنانەت تا پاش ساڵی 
192٠ زمانەکانی نێو ئیمپراتۆرییەکانی ئێران 
و عوس��مانی لە پێک کەوتنێکی ئاس��ایی و 
سروشتیدا بوون و نەتەوەکان لە ژینگەیەکی 
فرەزمانیدا زمانی دایکیان دەپاراس��ت، پێیان 

دەنووسی و دەخوێندەوە. 
ک��ورد و ئێرانی دوو واقعی جیاوازن. هەر 
بۆیە، زاڵ بوونی دەس��ەاڵت و فەرمانڕەواییی 
ئێرانییەکان بەس��ەر کوردستاندا، بە شێوەی 
لەشکرکێش��ی و بەکار هێنان��ی هێز بووە. بە 
پێچەوان��ەی گێڕانەوە و مێژووس��ازییەکانی 
نەتەوەی بااڵدەس��ت لە ئێران، پێکدادانەکانی 
کورد و دەسەاڵتی داگیرکەر پێش پێکهاتنی 
دەوڵەت��ی مۆدێڕن لە ئێران بەردەوام هەبوون 
و تراژیدیترینی��ان حەماس��ەی »دم��دم« بە 
میرایەتی��ی »خانی لەپ زێڕین« )ئەمیر خانی 
برادۆس��ت(�ە لە سااڵنی )16٠9-161٠( کە 
ل��ە بەرهەمە زارەکییەکانی ک��ورددا )بەیت( 
بەه��ەر دوو زاری کورمانج��ی و س��ۆرانی 
وەک بەربەرەکانێی ک��ورد دژ بەداگیرکەری 
بێگان��ە گێڕدراوەت��ەوە]2[ و ش��اعیری ناودار 
فەق��ێ تەیران )می��ر محەمم��ەد، 159٠- 
166٠( هۆنیویەت��ەوە، و لەگ��ەڵ »م��ەم و 
زی��ن«ی ئەحمەدی خان��ی )17٠7-165٠(

دا بە شاکارە حەماس��ییەکانی ئەدەبی کورد 
دادەنرێ��ن. داگیرکاری��ی ئێران��ی و جێگیر 
بوونی لە کوردس��تان بەم ش��ەڕە بەناوبانگە 
و لە س��ەردەمی شاعەبباسی یەکەم )1587 
-1628(دا دەس��ت پێ دەکات، »کوردەکانی 
سەر س��نووری ئیران -عوسمانییان ڕاگواست 
بۆخۆراسان و وەک قەڵغانی دەوڵەت بەرانبەر 
 Fossum 1919,(تورکمانەکان بەکاریان هێنان
p. 5(.]3[ بەشێوەیەک کە بەرەبەرە ئێرانییەکان 
ب��ە یەکج��اری ڕۆژ هەاڵتی کوردس��تانیان 
داگیرکرد و ئێستاش لێی نەچوونەتەدەرێ. بە 
کورتی، دوو ناوی«کورد« و »عەجەم« بەردەوام 
دەرب��ڕی جیاوازی��ی ئەتنیکی��ی نەت��ەوەی 
کورد و نەتەوەی فەرمان��ڕەوا لە ئێران بوون. 
ک��وردەکان بەم ناوە »ئەوی ت��ری« ئێرانییان 
لەخۆیان جیاکردووەت��ەوە. جگە لە ئەم جۆر 
و نموونە زارەکی و تۆمارکراوانە بە نووس��راو، 
کە بەشێکی سەرەکیی کولتووری نەتەوەییی 
ک��ورد پێ��ک دێن��ن، ئەدەبی کالس��یک و 
نووس��راوی کوردییش بەزمان��ی خۆی و بە 
جۆرە کوردییە جیاوازەکان پێداگری لەس��ەر 
ئەم شوناس��ە دەکاتەوە و لەگ��ەڵ داهێنانە 
نوێی��ە فۆرمی و ناوەرۆکیی��ەکان بەم زمانە، 
ل��ە دەقەکان��ی م��ەال پەرێش��ان )1356 - 
1٤31ز. ( م��ەالی جزیری )157٠-16٤٠(، 
خانای قوب��ادی )17٠٠-1759(، مەولەویی 
تاوەگ��ۆزی )18٠6- 1882(، نالی )1877-
1779/18٠٠(، حاج��ی قادر کۆیی )1816- 
1897(، وەفای��ی )18٤٤-19٠2(، حەری��ق 
)1856-19٠9(، غوالمڕەزاخان��ی ئەرکەوازی 
ئەدەب  و میس��باحودیوانی   )177٠-1839(
)186٠-1916(، داهێنانی ئەدەبیی گەورەی 
پێ کراوە و جۆری ئەدەبیی باوی س��ەردەمی 

خۆی پێ نووسراوەتەوە. 
لەگ��ەڵ پەرەس��ەندنی ڕەوت��ی نوێ��ی 
ئەدەب��ی، بە کەس��انی وەک گۆران )19٠٤-
 ،)198٤  -19٠3( جگەرخوێ��ن   ،)1962
س��وارە ئیلخانی زادە )1937-1975(، شامیی 
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کرماش��انی )1917- 198٤(، شێرکۆبێکەس 
)19٤٠- 2٠13( و دەیان ش��اعیر و ئەدیبی 
دیک��ە، ئەدەبی ک��وردی س��نووری زمانی 
کوردیی��ش تێدەپەڕێنێ��ت و ب��ە زمانەکانی 
دیک��ە، ی��ەک لەوان ب��ە زمانی فارس��یش 
وەردەگێڕدرێت. بە کورتی، بە شۆڕشی سمکۆ 
کوردیش  ڕۆژنامەنووس��یی   ،)193٠-1919(
وەک زم��ان حاڵ��ی شۆڕش��ی نەتەوەیی لە 
ڕۆژهەاڵت دەست پێ دەکات و بە دامەزرانی 
کۆم��اری دیموکراتیکی کوردس��تان، بەردی 
بنی��ادی دەس��ەاڵتی ک��وردی دادەنرێتەوە 
و ئەدەبی��ات، ڕۆژنامەنووس��ی، پ��ەروەردە و 
خوێن��دن بەزمانی کوردی، دەگەش��ێتەوە و 
زمانی کوردی دەکرێت��ە زمانی بەڕێوەبردنی 
ئی��داری و سیاس��یی کوردس��تان. لەگەڵ 
1979جارێکی  شۆڕش��ی  س��ەرهەڵدانەوەی 
دیک��ە بزووتنەوەی سیاس��ی-کولتورری پێ 
دەگرێت��ەوە و قوتابخانەکانی ش��ۆڕش، کادر 
و پێش��مەرگەکانی کوردس��تان ماوەی��ەک 
لەشارەکان و پاشان لە گوندەکان، بزووتنەوەی 
بووژان��ەوەی زم��ان و پ��ەروەردەی کوردی 
دەست پێ دەکەنەوە. ئێستا ئەم بزووتنەوەیە 
لە ناو ش��ارەکانی کوردستان بەڕێوەیە، زمانی 
کورردی لە ژێر س��ەرکوت و زەبروزەنگیشدا، 
ه��ەر زمان��ی خوێندنگ��ە خۆبەخش��ەکانی 
مامۆس��تایانی زەحمەتکێ��ش، مزگەوتەکانی 
کوردس��تان، میدیا، بەرهەڵس��تی و شۆڕش، 
ژینگە و ش��اخەوانی، خۆپێش��اندانەکان و تا 
ڕادەیەکیش زمانی ڕاگەیاندنی پرسەکانیش��ە. 
لە ئەنجام��دا، کورد)نەتەوە(، زمانی کوردی و 
خاک )کوردستان(، هەموو وەرزێک و هەموو 
دەمێک لەگ��ەڵ یەکەم گزینگ��ی بەیانیدا، 
لەگەڵ هەناس��ەکانی بەرخۆدان و بەرگریدا، 
دەپژێتە گیانی خۆڕاگریی کوردەوە بۆ مانەوە. 
ئاس��تەنگی س��ەرەکیی بەردەم ڕایی بوونی 
ئازادانەی ڕەوتی بەرهەمهێنان و پێشخستنی 
نەتەوەی ک��ورد و زمانەکەی، وەک واقعێکی 
مێژوویی-کۆمەاڵیەتی، سەپاندنی جیهانبینیی 

دیکتاتۆرانەی نەتەوەی بااڵدەس��تە کە تەنیا 
ب��ۆ دڵنیا بوون لە کولتور، زمان، ش��وناس و 
دەس��ەاڵتی خ��ۆی، دەیهەوێت ئ��ەوەی لە 
جیهانی تاکزمانەی خۆیدا پێی گەیش��تووە، 
وەک ڕاستی لێکبداتەوە و بەسەر نەتەوەکانی 

دیکەشیدا بسەپێنێت. 

ــتێنی  بەس ــە  ل ــی  زمان ــای  ئایدۆلۆژی
ــدا: بەدامەزراوەیی  داگیرکاریی ناوخۆیی

کردنی زمانی فارسی
بیرۆکەیەکی بنەڕەتی و بەردەوامی دەوڵەت-
نەتەوە ئەوە بووە ک��ە زمانی دەوڵەت دەبێت 
پێ��ش بخرێت و توانایی��ی جێبەجێ کردنی 
ئەرک��ە مۆدێڕنەکان��ی هەبێ��ت. »ئەوان��ەی 
بااڵدەس��تی سیاس��ین، پێگە و بەکارهێنانی 
زمان��ە جی��اوازەکان ل��ە ب��وارە سیاس��ی 
کۆمەاڵیەتییەکاندا دی��اری دەکەن. دیارە لە 
ڕێ��گای دامەزراندنی پلەبەندیی پرێس��تیژی 
زمانییەوە، زمانەکەی خۆیان لەگەڵ بەرزترین 
 Liddicoat,( دەگونجێنن«  زمانیدا  پێگەکانی 
2013(.]٤[ لە بەستێنی داگیرکاریی ناوخۆییدا 
پێش��کەوتنخوازی، شارستانییەت و ستاندارد 
کردن لە ئەو چەمکە بنەڕەتییانەن کە دەوڵەت 
نەت��ەوەی مۆدێڕن لەس��ەریان دادەمەزرێت. 
سەبارەت  پێشکەوتن  ئایدۆلۆژیای  پلەبەندیی 
بە زمان لەسەر پلەبەندیی زمانەکان و شیانیان 
بۆ ئەرک��ە مۆدێڕنەکان ڕۆدەنرێ��ت. کاتێک 
کە دەس��ەاڵت ب��ە واتا نیشانەناس��ییەکەی 
وەک »گوت��ار« دەردەکەوێت، و بەش��ێوەی 
ناهاوش��ان بەکار دێ��ت، دەبێت��ە هێزێکی 
ڕەم��زی بۆ پەڕاوێزخس��تن، دەرهاویش��تن، 
بێبەش کردن و ژێردەس��ت کردنی کۆمەڵە 
یان نەتەوەیەک لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا و لە 
ڕێگای تریبوونەکانی نەتەوەی دەسەاڵتدارەوە، 
ه��ەوڵ دەدرێت ئەم پرۆس��ەی داگیرکارییە 
لە بیرکردنەوە و قس��ە کردندا ئاس��ایی و باو 
بنوێنێت و ببێتە تێگەیشتنێکی باو لە پانتای 
گشتیدا. ڕاستییەکەی ئەوەیە کە پۆلێنکاریی 
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زمان وەک زمانی بااڵدەست و زمانی بندەست 
ئایدۆلۆژییانەی��ە  و »وات��ای کۆمەاڵیەتییان 
هەی��ە و لکێنراون بە م��ۆراڵ و بەرژەوەندیی 
سیاسییەوە )Irvine 1989: 255(. مەبەست لە 
»ئایدۆلۆژیای زمانی«، ئەو نواندنەوە ئاشکرا یان 
ش��اراوانەن کە پێوەندیی تێکچڕژاوی زمان و 
مرۆڤ لە جیهانی کۆمەاڵیەتیدا لێکدەدەنەوە 

 .)Woolard, 1998, p. 20(
ئاس��تەنگەکانی زمانی ک��وردی لە ئێران 
ناهاوشانی زمانەکان،  پلەبەندییەکی  لەس��ەر 
دەس��ەاڵت و بەکارهێنان��ی س��ەرچاوەکان 
دەم��ەزراوە وزۆر ب��ە چ��ڕی پێوەندییان بە 

داگیرکارییان��ەی  سیاس��ەتی 
دەوڵەت-نەتەوەی ئێرانەوە هەیە 
و کۆمەڵێ��ک ه��ۆکاری لێ��ک 
ئایدۆلۆژیای زمانیی  بە  گرێدراو 
گالون.  تێ��وەی  داگیرکارییانە 

وەک،
و  خ��اک  داگیرکردن��ی   1
زاڵ بوون بەس��ەر دەس��ەاڵتی 
زمانی  کۆمەڵ��ەی  ئەندامان��ی 
کوردیدا، خس��تنە بەر تەوژم و 
لێکدان  گوتارییانە،  توندوتیژیی 
و تێکەڵ کردنی زمانی کوردی 
و فارسی بۆ تاواندنەوەی زمانی 

کوردی،
2 سیاس��ەتی زمانی )پێگە دان و بڕەو دان 
بە زمانی زاڵ ک��راوی نەتەوەی فەرمانڕەوا و 
لێ سەندنەوەی هێز و پێگەی زمانی کوردی، 
بەرگرتن لە پەرە پێ دانی بە دەوڵەمەند کردنی 
پەیکەرەکەی و پێش گرتن لە خوێندن پێی 

لە قوتابخانە بنەڕەتییە دەوڵەتییەکان( و
3 تێڕوانینی زمانی )دروست کردنی تێڕوانینی 
نەرێنی؛ ش��کاندنەوە و ب��ێ بایەخ کردنی لە 
بواری گش��تی و کۆمەاڵیەتیدا(. خاڵی پێک 
گەیش��تنی ئەم هۆکارانە، ستاندارد کردن و 
بە پێوەر دانانی یەک زمان لە بری زمانەکانی 
دیکەیە، کە ئەمەش لە ڕاستیدا هەر الیەنێکی 

زمانناسانەی نییە، و هۆی سیاسی و ئابووریی 
دیکەشی هەیە.

4 ل��ە ب��اری ئابووریی��ەوە، فێربوونی زمانی 
نەتەوەی بااڵدەس��ت ک��ە وەک زمانی زاڵ، 
زۆرترین دەرفەتەکانی دابین بوونی پیش��ە و 
ئابووریی بۆ ڕەخساوە، دەبێتە پێشمەرجێکی 
س��ەرکەوتنی ئابووریی تاکی ئاخێوەری زمانە 
ژێردەست کراوەکانی دیکە. هەموو کاروبارێکی 
بەڵگەنامەی  ل��ە  کۆمەاڵیەتی  پێش��کەوتنی 
لەدایک بوونەوە تا بەرگەی کۆچ کردنی، هەر 

بەو زمانی سەپێنراوە جێبەجێ دەکرێت. 
بەشێوەیەکی گش��تی، لەگەڵ پێکهاتنی 
بنەماکان��ی دەوڵەت��ی مودێڕن 
ل��ە ئێ��ران ل��ە کۆتایییەکانی 
تا شۆڕش��ی  دس��ەاڵتی قاجار 
)1911  -  19٠6( مەش��روتە 
سیاس��ەتێکی  ڕێ��گای  ل��ە 
زمانیی��ەوە زمان بەدامەزراوەیی 
.)institutionalized( دەکرێ��ت 
ب��ۆ  ئێ��ران  دەس��ەاڵتدارانی 
چەس��پاندنی دەوڵەتی ناوەندی 
و ملک��ەچ کردن��ی نەتەوەکان 
و وەفاداریی��ان بە دەس��ەاڵتی 
فارسییان کردە  زمانی  ناوەندی 
ئام��رازی ئەم بەس��تنەوەیە بە 
ناوەندەوە. زمان بوو بە ڕەمزێکی 
دەس��ەاڵتی بەناو نیش��تمانی و نەتەوەسازیی 
ئێران��ی. ب��ە پێ��ی م��ادەی ٤ی قانوون��ی 
هەڵبژاردەنەکانی 9ی س��یپتەمبەری 19٠6 
ئەوان��ەی هەڵدەبژێردرێ��ن »یەک��ەم دەبێت 
فارس��ی بزان، دووەم دەبێ��ت خوێندەواریی 
فارسییان هەبێت و س��ێیەم ڕەعیەتی ناوخۆ 
ب��ن«.]5[ لە ئ��ەو کاتەوە تا ئێس��تا، زمانی بە 
دامەزراوەیی کراوی، فارس��ی پێوەندییەکانی 
نەت��ەوە  نێ��وان دەس��ەاڵتی داگیرک��ەر و 
داگیرکراوەکانی لەباری پەروەردە و ڕووبەری 
گش��تیی کۆمەاڵیەتی، نامە گۆڕینەوە ئیداری 
و دامەزراوەیی��ەکان رێکدەخ��ات. هەروەها، 

بیرۆکەیەکی
 بنەڕەتی و 
بەردەوامی 

دەوڵەت-نەتەوە
 ئەوە بووە کە 
زمانی دەوڵەت 

دەبێت پێش بخرێت و 
تواناییی 

جێبەجێ کردنی 
ئەرکە 

مۆدێڕنەکانی 
هەبێت
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بەدوای ئەم سیاسەتەدا، باری سروشتیی پێک 
کەوتنی زمانەکان لە بەس��تێنێکی فرەزمانیدا 
بااڵدەس��تییەکی  بەس��تێنی  بۆ  دەگۆڕێ��ت 
تاکزمان��ی؛ زمان��ی دەس��ەاڵتدار و زاڵ کراو 
)زمانی زۆرینە لە ڕووی هێز و دەس��ەاڵتەوە( 
بەس��ەر زمانی بێ دەسەاڵتی ژێردەست کراو 
)زمانی کەمینە لەڕووی بێ دەس��ەاڵتییەوە( 

سەرهەڵدەدەن. 
بە پێی یاس��ای مەش��روتە لە 19٠6 و 
چەس��پاندنی یاس��ای قەدەغەکردن��ی زمانە 
ڕەس��ەنەکانی نەتەوەکانی دیکە، یەک لەوان 
زمانی کوردی، سیاس��ەتی سەرکوتی زمانی 

پێ  دەس��ت  دیکە  نەتەوەکانی 
دەکات. »س��تراتژیی دەسەاڵتی 
کوردس��تاندا  بەس��ەر  زاڵ 
شوناسی  حاشاکردنی  هاوپێچی 
نەتەوەییی کورد و س��ەرکوتی 
بووە.  گوتارییەکانی  نواندن��ەوە 
ئەم س��تراتژییانە ل��ە کرداری 
بنەماییی دەوڵەتدا بەرجەس��تە 
بووە و لەیاسا بنەڕەتییەکەیشیدا 
ڕەمزێندراوە- ئەم دووە بە پێی 
شیکارییەکانی دریدا)1992( بە 
داوی یەکدا توندوتیژیی کردەیی 
پێکدێنن  و گوتاریی دەوڵ��ەت 
دەوڵ��ەت   .)Vali, 2019, p. 1(

زمانی فارسی )کە تەنیا زمانی نزیکەی ٪5٠ 
ی دانیشتوانی ئەو جوگرافییە سیاسییە بووە( 
کردووەتە زمانی ڕەس��می و زمانی نیشتمانی 
و وەک میراتێک��ی کولتووری و پەروەردەیی 
نرخاندوویەتی  جی��اوزەکان  نەت��ەوە  هەموو 
و پەرەس��ەندنەکەی و زیاد کردنی ئاس��تی 
شوناس��ی  ئامرازێکی  وەک  بەکارهێنانەکەی 
نیش��تمانی بڕەو پێ داوە. ه��ەر بۆیە لەگەڵ 
زەوت کران��ی مافی س��ەروەریی سیاس��ی، 
کولتووری و ئابووریدا، پێش��ێل کردنی مافی 
زمانییش بەش��ێکی گرنگی مافەکانی نەتەوە 
زۆرلێ ک��راوەکان پێکدێنێ��ت ک��ە نوێنەر و 

جیاکەرەوەی ئەوانن لە نەتەوەی بااڵدس��ت. 
خێزانەزمانی کوردی وەک سیێیەمین زمانی 
گەورەی نێو جوگرافیای سیاس��یی ئێران، کە 
بە لوڕس��تانەوە نزیک��ەی1٠ ملیۆن کەس]6[  
قس��ەی پێ دەکات، هەروا لەو واڵتەدا تەنیا 
زمانی ئاخاوتنی خێزان و پێوەندیی گش��تیی 
کۆمەاڵیەتیی��ە و نەچووەتە قۆناغی خوێندنی 

بنەڕەتی وڕەسمییەوە. 

سیاسەتی تەندروستیی زمانیی دەوڵەت: 
ــەر دەم  ــراو لەب ــت ک ــی ژێردەس زمان

تاقیگەی لێهاتووییی زمانیدا
سیاسەت و پالنی زمانی، بە »ئەو 
هەوڵە بە ئەنقەستانە دەگوترێت 
کە کاریگەریی لە سەر پێکهاتەی 
زم��ان،  )پەیک��ەرەی  زم��ان 
بەکارهێن��ان( و ئەرکی زمان ) 
شێوەی بەکارهێنان، پێگەکەی(
ی��ەوە هەی��ە. پالن��ی زم��ان، 
گۆڕین��ی مەبەس��تداری زمانە. 
کۆدە  سیستەمی  گۆڕینی  واتە، 
هەردووکیانە  ی��ان  زمانییەکان 
بە هۆی ئ��ەو ڕێکخراوانەوە کە 
بۆ ئەم مەبەستە دروست کراون 
یان ب��ۆ مس��ۆگەر کردنی ئەم 
 Rubin( »مەبەستە ڕاسپێردراون
and Jernudd, 1971, p. xvi(.]7[ یەکێ��ک لە 
پێشمەرجەکانی جێخستنی ئەم پالنە ئەوەیە 
کە زمانێک دەبێت بەسەر زمانەکانی دیکەدا 
بژار بکرێت. واتە، هەم خۆی لەنێوان زمانەکانی 
دیک��ەدا هەڵدەبژێردرێ��ت و ه��ەم بەواتای 
پاککردنەوەی لە وش��ە و زمانی دیکە بەناوی 
»پەت��ی کردن«�ەوە. ئ��ەم بژارکردنەی زمان 
هەرچەند پش��تی بە هێ��زی بەکارهێنەکانی 
بەستووە، پێویس��تیی بە پاساویشە بۆ ئەوەی 
ه��ۆی بژارکرانەک��ەی پاکانەی ب��ۆ بکرێت. 
یەکێک ل��ە بیانووەکانی ئ��ەم پاکانە کردنە، 
ب��ە نوقس��تان و ئیفلیج زانین��ی زمانەکانی 

گوتاری دەوڵەت 
-نەتەوەی مۆدێڕنی 

ئێرانی لە ئەم 
سەردەمەشدا 

کە جیهان بەرەو 
فرەزمانیی دەچێت، 
هەروا سەرسەختانە، 

بەتایبەتی لە 
پانتای گشتیشدا، 

پێداگری لە 
یەکدەست کردنی 

زمانی دەکات
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دیکەیە، هەربۆیە دەبێ ئاخێوەرەکانیان وەک 
نەخۆش ببرێنە تاقیگ��ەی لێهاتووییی زمانی 
زاڵەوە تا کەمایەس��ییەکەیان بۆ قسە کردن 
بە ئ��ەو زمانە نەمێنت و ببن��ە هاواڵتییەکی 
تەواو و خوازراوی نەتەوەی بااڵدەست. بۆئەم 
بابەتەی ئێستا شی دەکرێتەوە و ئەو شێوەیە 
لە دەسەاڵتی زاڵ بەسەر کوردستاندا، لەوانەیە 
ئەم پێناس��ەیە گونجاوتر بێت کە »سیاسەتی 
پالندانانی زمانی بەوات��ای جیاوازی دانانە لە 
)پۆلەکان( کۆمەاڵیەتیی��ەکان  گرووپە  نێوان 
دا. واتە، سیاس��ەتی زمان��ی میکانیزمێکە بۆ 
دەستنیش��ان کردن��ی پێگەی زم��ان لە نێو 
پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیدا بە جۆرێک کە زمان 
دیاریی دەکات کێ دەس��تی بە دەس��ەاڵتی 
سیاسی و س��ەرچاوە ئابوورییەکان ڕادەگات. 
سیاس��ەتی زمان��ی میکانیزمێکە کە گرووپی 
بااڵدەست لە بەکار هێنانی زماندا هێژێمۆنی 
 Tollefson,( »خۆی[ پ��ێ دەچەس��پێنێت[

]8[.)1991, p. 16
س��ەرەڕای واقع��ی فرەزمان��ی ب��وون، 
جیاوزیی زمانی کوردی و زمانە ژێردەس��ت 
کراوەکان��ی دیکە لەگەڵ فارس��یدا، گوتاری 
دەوڵەت -نەتەوەی مۆدێڕن��ی ئێرانی لە ئەم 
سەردەمەش��دا کە جیهان ب��ەرەو فرەزمانیی 
دەچێت، هەروا سەرس��ەختانە، بەتایبەتی لە 
پانتای گشتیش��دا، پێداگری لە یەکدەس��ت 
کردنی زمانی دەکات. حاش��ا کردنی دەوڵەت 
و ب��ژاردەی نەت��ەوەی بااڵدەس��ت لە بوونی 
نەت��ەوەی جی��اواز لە ئێ��ران و پالنی »تاقی 
کردنەوەی لێهاتوویی زمانی«)طرح بس��ندگی 
زبان��ی( کە لەالیەن یاری��دەدەری فێرکردنی 
بنەڕەتی ل��ە وەزارەتی پەروەردە و فێرکردنی 
ئێرانەوە بۆ مندااڵن��ی نەتەوە زۆرلێکراوەکانی 
ئێ��ران کە لەوانەیە ڕاوێژی فارس��ییان وەک 
فارس��ان نەبێ��ت، نموون��ەی سیاس��ەتێکی 
س��ەرکوتکەرانەی زمانی��ن.]9[ ئەنجامی ئەم 
س��ەرکوت کردنە زمانییە، لەناوچوونی زمانی 

نەتەوە زۆرلێکراوەکانی ئێرانە. 

دەوڵەت��ی ئێ��ران لە پێن��او ئایدۆلۆژیای 
زمان��ی زاڵ��دا ب��ە ن��اوی »پارێ��زگاری لە 
فارس��ی بکەین«)فارس��ی را پاس بداریم( و 
verbal( »سیاس��ەتی »تەندروس��تیی زمانی 
ل��ە  لەڕاس��تیدا  ب��ەاڵم   ]1٠[)hygiene
دەمارگرژان��ەی  فەلس��ەفەیەکی  پێن��او 
زمانی  ئایینیدا  سیاس��ی-  جەوهەرخوازانەی 
نەتەوە زۆرلێکراوەکان وەک »نەخۆشیی«یەک 
ئاخێ��وەری  مندااڵن��ی  و  دەکات  س��ەیر 
ئ��ەو زمانان��ەش ب��ە نەخۆش دادەن��ێ و بۆ 
چارەسەرکردنیان دەیانباتە تاقیگەی توانستی 
لێهاتووییی زمانی فارسی. ئەمەش لە ڕێگای 
وەزارەتی پەوروەردەوە بە ناوی »دادپەروەریی 

پەروەردەیی« ناودەبات. 
»توێژینەوە ڕەخنەیییەکان دەریانخستووە 
کە دام��ەزراوە پەروەردەیییەکان، دەتوانن بە 
هێژمۆنیک،  زمانیی  سیاس��ەتی  پیادەکردنی 
کارئاس��انی بکەن بۆ پەراوێز خستنی زمانی 
 Tollefson( کەمین��ەکان و بەکارهێنەکانیان
2013(«. هەروەها، زۆر جار بژاردەی نەتەوەی 
بااڵدەست، زمانە ژێردەست کراوەکان بە ناکارا 
لەبواری ئەرکی یان ڕەسمی و لەبەر ئەمەش 
زەین و کۆمەڵی ڕەسەنی خۆجێیی]نەتەوەی 
ژێردەس��ت کراوی ئاخێ��وەری ئەو زمانە[ بە 
نوقس��تان دەزانێت، کە ئەم��ە وەک باوە بۆ 
پاس��اودانی مان��ەوە لە ژێر س��ێبەری زمانی 
 Woolard 1998; Fabian( »بااڵدەس��ت بووە
 ]11[.)1986; see also Raison-Jourde 1977
بۆ نموونە، »شەفیعیی کەدکەنی لە پاساودانی 
ئ��ەم بیرۆکەی��ەدا دەڵێت: »زمانی فارس��ی 
ش��انامەی هەیە، مەسنەویی هەیە، سەعدیی 
هەیە، حافزی هەیە، نیزامیی هەیە، دەتوانێت 
م��ل لەب��ەر ملی زمان��ی شکس��پیر بنێت. 
بەاڵم زمانی ئ��ۆردوو هیچی نییە کە لەگەڵ 
شکس��پیر ملمالنێ بکات«.]12[ ئەم تێڕوانینە، 
زمانی نەتەوەکانی دیکە بە بێ کەڵک و الواز 
دەبینێت و بە بازادان بەس��ەر میراتی ئەدەبی 
نەتەوەکان��ی دیکەدا، دەیهەوێ  وکولتووریی 
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پاکان��ە بکات بۆ خۆس��ەپێنیی نەتەوەکەی و 
زمانەکەی بەس��ەر نەتەوە و زمانە ژێردەست 

کراوەکانی دیکەدا. 
دیارە ئەمە بە پێی سیاس��ەتێکی زمانیی 
درێژخایەن��ی دەوڵ��ەت و پاس��اوهێنانەوەی 
ب��ژاردەی نەتەوەی فەرمان��ڕەوا لە دامەزراوە 
کولتوورییەکاندا  و  ئەکادیم��ی  پەروەردەیی، 
کاری بۆ دەکرێت و ڕەوایەتیی پێ دەدرێت. 

بە نوقس��تان زانینی زمانی کەمینەکان، 
بابەتی بەکۆمەاڵیەتی )socialization( بوونی 
منداڵ ل��ە زماندا ی��ان لە ڕێ��گای زمانەوە 
ل��ە دوو ب��واری پێکەوەبەندی��ی کولتووری 

لەب��ەر چ��او  کۆمەاڵیەت��ی  و 
ناگرێت. واتە »پرۆس��ەیەک کە 
خەڵک ب��ە بەکارهێنانی زمانی 
کۆمەڵەکەیان و بە ئەندام بوون 
ل��ەو کۆمەڵەی��ەدا تێک��ەاڵوی 
کۆمەڵەکەی��ان دەب��ن. لە ئەم 
س��ۆنگەیەوە کە بەکۆمەاڵیەتی 
بوون��ی من��دااڵن ل��ە ک��ردە 
کۆمەڵەکەیاندا  کولتوورییەکانی 
ب��ە ه��ۆی زمانەوەی��ە، زمان 
س��ەرەکییە  ئامرازێک��ی 
گرووپێک��ی  ئەندامان��ی  ک��ە 
بەها،  گەیاندنی  بۆ  کۆمەاڵیەتی 
جیهانبینییەکانی��ان  و  ب��اوەڕ 

بە منداڵەکانی��ان بەکاری دێن��ن. لەهەمان 
کات��دا، زم��ان خ��ۆی زۆرب��ەی پێکهێن��ە 
دەڕمزێنێت  کولتووریی��ەکان  و  کۆمەاڵیەتی 
پێوەندیی��ە  وەک  دەکات[،  ]واتاداری��ان 
گرووپەکان،  ئەندامانی  نێوان  پلەبەندییەکانی 
پرۆس��ەکە]بەکۆمەاڵیەتی ب��وون[ کۆم��ەک 
دەکات بە پێکهێنانی هەستی »خود«ی منداڵ 
لەکات��ی دەرکەوتنی ئەو هەس��تەدا. ئەوە لە 
ڕێگای ئەم پرۆس��ەوەیە کە منداڵ فێردەبێت 
- هاوش��ان لەگەڵ ڕێس��اکانی گرووپەکە بە 
شێوەی ش��یاو فێر بێت و هەڵسوکەوتیشیان 

 ]13[.)Guardado, 2018 p. 34( »پێ بکات

بژاردەی  جەوهەرخوازانە  ــەوەی  لێکدان
نەتەوەی زاڵ لەبارەی زمان و نەتەوەوە

ئا( ڕوانینی جەوهەرخوازانە بۆ زمان و کولتور
گوتاری جەوهەرخوازانە لە ئێران هەر تایبەت 
بە ئایی��ن و خوێندن��ەوە تاکڕەهەندییەکان 
Funda- )ەە ئایی��ن نییە، کە بنئاژۆخ��وازی 
mentalism(ی ئیس��المیی لێ کەوتووەتەوە. 
بەڵک��و ئەم ڕوانگەیە ب��ۆ زمان و کولتووریش 
زۆرینەی پێکهاتەکانی دەسەاڵت، ئۆپۆزسیۆن 
و ب��ژاردەی نەتەوەی بااڵدەس��ت و تەنانەت 
پێکەوە  زمانناس��انیش  بەرچاوی  بەش��ێکی 
essential- )���ۆ دەکاتەوە. جەوهەرخ��وازی 
ism( پێ��ی وایە کە »س��یما و 
ش��ت  جیاوازی  تایبەتمەندیی 
بابەت��ەکان جەوهەری/زاتین  و 
فەلسەفییەیە  باوەڕە  ئەو  بۆیان؛ 
کە هەر بوونێک یان قەوارەیەکی 
جۆرێکی تایبەت دەبێت خاوەنی 
تایبەتمەندیی سەربەخۆ و دابڕاو 
لە بەستێن و دەوروبەری خۆی 
دیکە،  بەواتایەک��ی  بێ��ت«.]1٤[ 
تایبەتمەندییەکانی زەروورین بۆ 

شوناس و ئەرک نواندنەکەی. 
ڕوونکردنەوەیەک��ی  ل��ە 
زیات��ر پێوەندی��دار ب��ە ئ��ەم 
بڵێی��ن،  دەکرێ��ت  بابەت��ەوە 
»جەوهەرخوازی بە واتای دانەپاڵی سیفەتێکی 
بنەمای��ی، و بەتەواوی زەروورییە بۆ کەس، و 
ئەتنیکی،  گرووپێکی  کۆمەاڵیەت��ی،  پۆلێکی 
کۆمەڵەیەکی ئایینی یان نەتەوەیەک. هەروەها 
جەوهەرخوازی ئاماژەیە بۆ هەر شی کردنەوە 
و لێکدانەوەیەک کە تارمایی دەخاتە سەر ئەو 
الیەنانەی پێوەندییان بە کولتور یان شوناسی 
دەستە و تاقمانەوە هەیە و لەبەرانبەردا بایەخ 
دەدات ب��ە بابەتەکە لە خۆیدا وەک بوونێکی 
س��ەربەخۆ، دابڕاو، لە نێو خۆی��دا تۆکمە، و 
دەس��تئاژۆ نەک��راوی هێزەکان��ی دەرەوەی 
خۆی. ب��ە ئ��ەم ش��ێوەیە، جەوهەرخوازی 

»توێژینەوە 
ڕەخنەیییەکان 
دەریانخستووە 
کە دامەزراوە 

پەروەردەیییەکان، 
دەتوانن بە پیادەکردنی 

سیاسەتی زمانیی 
هێژمۆنیک، 

کارئاسانی بکەن بۆ 
پەراوێز خستنی 

زمانی کەمینەکان و 
بەکارهێنەکانیان
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بەخورتی دەبێتە فۆرمێک لە جەستەس��ازی 
 ،)reification( نابەرجەس��تە  ب��ۆ ش��تێکی 
نواندنەوەیەک کە جیاوازیی��ە دەروونییەکان 
ک��پ دەکات« )Gesser, 2015, p. 5(.]15[ ئەم 
تێڕوانینە دەکەوێت��ە بەرانبەر ئەو ڕوانگەیەی 
کە نەتەوە بە بەرهەمی »ک��ردەی گێڕانەوە« 
و »هەس��تێکی بەس��تراوەیی چەندالیەنە« لە 
پرۆسەی پەرەسەندنی مێژوویی-کۆمەاڵیەتیدا 
و ب��ە دروس��تکراو)constructive( دەبینێت.  
نەت��ەوەی فەرمان��ڕەوا ل��ە ئێ��ران ل��ە ئەم 
ڕوانگەی��ەوە دەڕوانێتە زمانی فارس��یش. لە 
ئ��ەم ڕوانگەیەدا ناوەرۆکی زمانی فارس��ی و 
شوناسی ئێرانی و پێوەندییە نیشانەیییەکانیان 
چەس��پاو، زاتی، سروش��تی و بێ کێش��ەن. 
زمانی فارس��ی دیاردەیەک��ی تاقانەی پێش 
مۆدێڕن��ە و ب��ە پێچەوان��ەی زۆر زمان��ی 
جیه��ان لە زاتی کولتووری ئێرانیدا س��ەری 
هەڵداوە و لە دەرەوەی بەس��تێنی سیاس��ی 

-کۆمەاڵیەتییەکانیدایە. 
بۆ نموون��ە، بڕوانە ئ��ەم پارچە دەقە کە 
ل��ە توێی کۆمەڵ��ە وتارێکدا بەن��اوی »زمان 
و شوناس��ی ئەتنیک��ی«، لە س��اڵی )2٠11(
دا ب��ە زمان��ی ئینگلی��زی ب��اڵو بووەتەوە و 

لەباڵوکراوەکانی ئاکسفۆرد پرێسە. 

»ئێران کە هاتە دونیای مۆدێڕنەوە تووشی  
زۆر بەرهەڵس��تی بوو. ب��ەاڵم نەک ئەو 
دوو بەرهەڵس��تییە بنەڕەتییەی زۆربەی 
دەوڵەتەکان��ی دیکە لەگەڵ��ی بەرەوڕوو 
نەبووە لەسەر  بوون؛ هیچ مش��تومڕێک 
ئ��ەوەی چ زمانێک دەب��ێ ببێتە زمانی 
نەتەوەیی، یان چی شوناس��ی نەتەوەیی 
پێکبێنێت. ]زمانی[ فارس��ی لە دەوری 
خۆی وەک زمانی دەوڵ��ەت، پەروەردە، 
ئەدەب و میدیا ب��ێ ڕووبەڕووبوونەوەی 
لەگەڵ هیچ بەرهەڵس��تییەک، ڕاس��ت 
وەک ئینگلیزی لە ئینگلستان و ئەمریکا 
بەردەوام بوو. . ئێران لە س��ەدەی 19دا 

یەکێک ل��ەو دەگمەن نەتەانە بوو کە بە 
میراتێکی درێژخایەنی وشیاریی مێژوویی 
و ئاگایی کولتووریی شوناسەکەیەوە هاتە 
سەردەمی نەتەوەسازی و ناسیۆنالیزمەوە. 
زۆر پێ��ش داهێنانی ج��ۆری مۆدێڕنی 
س��ەدەی  ئەورووپ��ای  ناس��یۆنالیزمی 
هەژەدەیەم، شوناسێکی ئەتنۆ- نەتەوەیی 
پێش��مۆدێڕن لە ئێران هەبوو، شوناسێک 
کە ب��ە ه��ۆی ئەزموونێکی هاوبەش��ی 
مێژووی��ی و هاوبەش��یی کولت��ووری و 
Borjian, & Bur-)  ەەدەبیات پێکهاتبوو 

 ]16[.)jian, 2011, pp. 256- 257

ئەمە گێڕانەوەیەکی دروس��تکراوی نەتەوەی 
دەسەاڵتدارە کە پێچەوانەی واقعی مێژوویی، 
سیاسی و پەروەردەییی ئێرانە لەبەر چەندین 
هۆ. لێرەدا ه��ەوڵ دەدرێت ب��ە گێڕانەوەی 
ش��ایەتحاڵەکانی خوێندن لە ئێ��ران، بەڵگە 
ئەدەبیی��ەکان و س��ەرچاوە زانس��تییەکان، 
ڕاس��تییەکان لەب��ارەی زم��ان، شوناس��ی 
نەتەوەیی و پێکهاتن��ی دەوڵەتی مۆدێڕن لە 

ئێراندا بخرێتە ڕوو. 
س��ەرەتا پێویس��تە ڕوون بکرێت��ەوە کە 
پابەندی بە قس��ە کردن بە زمانی هاوبەش، 
تایبەت��ە بە دەوڵەت – نەت��ەوەی مۆدێڕن و 
دیاردەیەکی تا ڕادەیەک نوێی ئەم دواییانەیە 
کە لە چەند س��ەدەیەک لەوە پێش��ەوە ]لە 
ئەورووپا[گەش��ەی ک��ردووە. بەر ل��ەوە، کە 
لەوانەیە بەگش��تی بە سەردەمی ئیمپراتۆری 
ن��او ببرێت، یەکێتیی زمانی پێویس��تییەکی 
س��ەرەکی نەبوو. لەحاڵێکدا ک��ە بەکارهێنانە 
زمانیی��ەکان ب��ە خورتی جۆراوج��ۆر بوون، 
ئیمپراتۆرییەکان  ل��ە حکوومەت��ە  هێندێک 
بە ئاش��کرا لەگەڵ سروش��تی ف��رە زمانیی 
بوون،  ئیمپراتۆرییەکەیاندا گونجا  دانیشتوانی 
 Grillo, 1998,( وەک ئێران و میس��ری کۆن
p. 37(.]17[ پاش��ان، تا بەر لە دروست کردنی 
دەوڵەتی نوێی ئێرانی لە سەرەتاکانی سەدەی 
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بیس��تەمدا، زمان��ەکان لە پێ��ک کەوتنێکی 
سروش��تی و جوگرافیدا بوون. تەنیا توێژێکی 
دەس��تە بژێر خوێندەواریی هەبوو؛ زۆرینەی 
ڕەهای خەڵک هەر زمانی فارسییان نەدەزانی. 
بۆی��ە زمانی فارس��ی هیچ��کات نەیتوانیوە 
بەش��ێک بێ��ت ل��ە شوناس��ی نەتەوەییی 
هاوبەش��ی کورد و فارس. بە هۆی دراوسێتی 
وپێک کەوتنە زمانییەکانەوە بەشێکی کورد، 
تورکیی ئازەرییان زانیوە، زانینی ئەو زمانەش 
هیچکات نەبووەتە هۆی ئەوەی شوناس��ێکی 
هاوبەش��ی ئەتنیی تورکی -کوردی دروست 
ب��کات. جگەلەوەش، »ئیمپراتۆر پێویس��تیی 
ب��ە جەماوەرێکی یەکپارچە لەباری زمانییەوە 
نەب��وو، چونک��ە فرمانەکان��ی ل��ە ڕێ��گای 
گرووپێک��ی بچوکی ڕاس��پێردراوی ئیداریی 
دووزمانەوە بۆ گوێڕایەڵیی خەڵک ڕاس��تەوخۆ 
 .Ucarlar, 2009, P( بگەیەنرێ��ت«   دەک��را 
64(.]18[ هەروەها، لە نێو کورد و لەئەدەبیاتی 
کوردیدا ئێران زیاتر وەک ئەتنیک بە »عەجەم« 
هاتووە و شوناس��ێکی نەتەوییی هاوبەش لە 

نێوان کورد و عەجەمدا نەبووە. 
ئەو  لەبەرانبەر  ئەوان��ەش،  وێڕای هەموو 
بانگەش��ەیەی بژاردەی ئەکادیمیی نەتەوەی 
زاڵ��دا، جێی خۆیەتی بزانین ش��ایەتحاڵێکی 
ک��ورد ل��ە قوتابخانەی ڕەس��میی دەوڵەتی، 
فێرکردووە، ڕۆژنامەنووسێکی  فارسی  چۆنیان 
کوردی سەردەمی پێکهاتنی دەوڵەتی مۆدێڕنی 
ئێران��ی بارودۆخی سیاس��ی، کۆمەاڵیەتی و 
ژیانی ئینس��انی کورد چۆن وەسف دەکات و 
شاعیری کورد دەوڵەت و نەتەوەی کوردی ال 

مەبەست بووە یان ئێرانی. 
باوکێک��ی  ل��ە  گێڕان��ەوە  س��ەرەتا، 

کرماشانییەوە:

هەت��اوی 1333ی  س��اڵی   »نزیک��ەی 
یەکەم��ی  پۆل��ی  زاین��ی  ]195٤[ی 
س��ەرەتایی بووم. ئ��ەو کات بە فەرمانی 
وەزارەت��ی ناوخۆ بۆ ئی��دارەکان، بە پێی 

یاس��ا کەس بۆی نەب��وو لە ئی��دارە و 
خوێندنگەکاندا جگە لەزمانی ڕەس��می، 
واتە زمانی فارسی بە زمانی زگماکی قسە 
بکات. خوێندن لە قوتابخانەکانیش وەک 
ئەم س��ەردەمە بە زمانی فارسی بوو؛ بەم 
جیاوازیی��ە کە ئەو کاتە تەلەڤزیۆن نەبوو 
و کولتووری زاڵ کاریگەرییەکی کەمتری 
هەبوو، هەر بۆیە من وەک مناڵێکی کورد 
زمان ئەوکاتەی چومە قوتابخانە فارسیم 
نەدەزانی. مامۆس��تایەکی فارس زمانمان 
هەبوو کە بە سەختگیرییەکی تایبەتەوە 
دەرسی پێ دەگوتین. ڕۆژێک منی بانگ 
کردە پێش تەختە ڕەشەکەی پۆلەکەمان 
و ئاماژەی بە وێنەی »کەڵەشێر«ێک کرد 
کە لەوێ هەڵیواس��یبوو، پرسی: شێرزا، 
بڵی بزانم ئ��ەوە چییە. منی مناڵی کورد 
زمان ب��ە پێی ئەو عادەتەی لەس��ەری 
ڕاهاتووم و هەڵقواڵو لە نەست )ناخودئاگا(
ی خۆمەوە واڵمم دایەوە: »كەڵەش��ێر«؛ 
گوڕاندی: کەڵەش��ێر نا! )خۆرووس(، بڵێ 
)خۆرووس(. منیش بە شڵەژانێکی زۆرەوە 
لە کاتێکدا سەرنجم تێکچووبوو، دیسان 
واڵم��م دایەوە، »کەڵەش��ێر«. بە دارێکی 
کە بەدەس��تییەوە بوو ب��ە توندی دای 
بەسەرمدا کە ئێشەکەی سەراپای بااڵمی 
داگ��رت و دونیا لەبەر چ��اوم دەخوالوە. 
هەر ل��ەو کاتەدا، دیس��ان پرس��ییەوە: 
ئێس��تا بڵێ ئەمە چییە؟ م��ن کە زیاتر 
پەش��ۆکاو و شڵەژابووم، لەبەر تێکچوونی 
سەرنجم دووبارە واڵمم داوە: »کەڵەشێر« 
و دیسانیش لێدانی مامۆستا بەردەوام بوو 
تا ئ��ەو کاتەی من، مناڵێکی 7 س��ااڵن 
بە ئێش و ئازارێک��ی زۆرەوە بەرەو ماڵ 
چوومەوە. لە پاش ئەوە الی خۆم بڕیارم 
دا کە ئەگ��ەر مناڵم ببێ��ت لەگەڵی بە 
فارسی قس��ەدەکەم تا وەک من تووشی 
ڕووداوی وا نەبن »)هیوا پاشایی، فراتاب، 

25دی 1397(.]19[ 
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لە ئەو گێڕانەوەیەی س��ەرەوەدا دامەزراوەی 
پ��ەروەردە و فێرک��ردن و تاکی فێرکار وەک 
مامۆستا بە چڕی و بە تۆپزی زمانی زگماکی 
لەهەن��اوی قوتابیی ک��ورددا دەکوژێت. ئەم 
دەنگ��ە کپ کراوە لە ڕەوت��ی جیهانیبوون و 
تەکنۆلۆژی��ای گەیاندن��دا، وەک دەنگێک��ی 
پەراوێزخراو، پاش دەیان ساڵ پالنی زمانکوژیی 
کۆلۆنیالیستانە دەرکەوتووەتەوە. چونکە وەک 
ئەمیر حەسەن پوور، زمانناسی ناسراوی کورد 
زمانناس��ە]بیانی[انەی  ئەو  »زۆربەی  دەڵێت: 
لە زمانیان کۆڵیوەتەوە، سەبارەت بەکوشتنی 
]واتە،  لێکۆڵینەوەکەیان  »بابەت«ی  بەقەستی 
زمانی کوردی[ بە دەس��ت تورکیا، ئێران، و 
س��وریا بێدەنگ بوون. سیاسەتی زمانکوژی، 
لە دەس��توور و قانوونەکانی ئ��ەو دەوڵەتانەدا 
ڕێ��زی لێ گی��راوە، نەک هەر حاش��ایان لە 
مافی زمانیی ک��ورد کردووە، بەڵکو بە ڕژدی 
ئازادیی ئەکادیمیی زمانناسەکانیان لە دەرەوە 
و نێوەوەی ئەو واڵتەنەدا کە زمانەکە قس��ەی 

پێ دەکرێت زەوت کردووە«.]2٠[ 
نەتەوەیی��ە  ب��ەو شوناس��ە  س��ەبارەت 
ئێرانییە لەوانەیە ئەم دێڕە ش��ێعرەی »ش��ێخ 
نموونەیەکی  تاڵەبان��ی«)1835-191٠(  ڕەزا 
ب��ە بەکارهێنانی  گونجاو بێ��ت، بەتایبەتی، 
ئاوەڵناوەکانی »مەحکووم« و »س��وخرەکێش« 
لە دەس��تەواژەکانی »مەحکوومی عەجەم« و 

»سوخرەکێشی ئالی عوسمان«دا:

ل��ە بیرم دێ »س��ولەیمانی« ک��ە دارولموڵک��ی »بابان« بوو
نە »مەحکوومی عەجەم« نە »سوخرە کێشی ئالی عوسمان« بوو
)دیوان، ل. 95(. 

ش��ێخ ڕەزا لێ��رەدا جگ��ە ل��ەوەی باس لە 
مێژووی س��ەربەخۆییی بەشێکیی کوردستان 
دەکات، ه��اوکات لەو دوو دەس��تەواژەیەدا 
هەستی کوردیش بەرانبەر هەردوو دەسەاڵتی 
داگیرک��ەری نەی��اری مێژووی��ی کوردیش 
دەردەبڕێت ودەیانناسێنێت. ئەمە دەریدەخات 

کە بە ڕاس��تی، بژاردەی نەتەوەی بااڵدەستی 
ئێرانی ه��ەر بۆ یەکت��ری دەگێڕنەوە و هەر 

گوێ لەخۆیان دەگرن. 
 لەوانەی��ە ئەم گوتەیەی سەرنووس��ەری 
س��ەردەمی  ک��ورد«ی  »ڕۆژی  ڕۆژنام��ەی 
س��مکۆ)1887 -193٠( بە باشی دەریبخات 
کە ئێرانی ئەمڕۆ بە بێ بەرهەڵستیی نەتەوەی 
ک��ورد پێکنەهاتووە کە دەڵێ��ت: »هەرکەس 
بەڕاس��تی و ئینساف تەماش��ای کوردان بکا 
دەبین��ێ: کە جان و ویج��دان، رووح و ماڵ، 
عیززەت و نامووس��ی وان هێرش��ی سەختی 
ئێرانیان لەسەرە. زوڵمی بێ حیسابی زاهیری 
و باتنی )لە قەبیلی جەریمە و کوشتن، زەجر و 
حەبس، نەهێشتنی وەسایلی تەرەقی، بێبەش 
کردن لە نیش��انان مەدەنیی��ەت، بۆ دانەنان 
مەناف��ع خەیرییە، ڕێ نەدان لە چاک کردن 
اموور ژیان خۆیان و شەریک نەکردن لە هیچ 
کار و ش��وغڵێکدا و دەنێو خس��تن نیفاق. و. 
و. . . ( لەالی��ەن ئێران بۆ س��ەر کوردان لە 
ئومووری عاددی بەڵکو حاڵەتێک تەبیعی بوو. 
لەگەڵ ئەو هەموو زوڵمەی خۆیان کە تەبعی 
بەشەر قەبووڵی ناکا، کوردان هەمیشە تووشی 
مەس��ائیبی خاریجیش بوون، لەب��ەر ئەوانە 
عەوامل غی��رەت دەکورداندا وە جۆش هات، 
پەنایان برد بۆ س��پەر قیام، خۆیان ئاویش��تە 
س��ەنگەر ئیق��دام و نوان��دن مەوجودی��ەت 
بەدەن��گ بڵند ئەو کەلیم��ەی حەقە دەڵێن: 
لێمان گەڕێن دەس��ت لە حقومان مەدەن!!! 
لەوە زیات��ر مەمانکەنە جێگەی تااڵن و بڕۆ!!! 
تەواو ئارەزووی کوردان عیبارەتە لەو جوملە: 
حیفز کردن خۆی��ان پەیداکردن ئاتییەیەکی 
ڕوون��اک)م- د( تورجان��ی )28ی مانگ��ی 
ذی لقعدە 13٤٠، ژمارە 3، ساڵی ئەوەڵ،. ل. 

 .»)٤
 بۆیە، کورد هەر لە بنیادەوە سیس��تەمی 
لەتەواوییەتی  ئێران��ی  نەت��ەوەی  دەوڵ��ەت 
خۆیدا قەب��ووڵ نەبووە و بەردەوام لەگەڵی لە 
بەرهەڵستیدا بووە. کەواتە، هیچ ڕێککەوتنێک 
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لەسەرئەوە کە زمان و شوناسی نەتەوەیی چی 
بێت لە ئارادا نەبووە. لەگەڵ ئەوەشدا هەرسێ 
ش��اعیری گ��ەورەی کورد، خان��ی )165٠- 
17٠6 بە کرمانجی(، خانای قوبادی )17٠٠ 
– 1878 بە گۆرانی( و نالی)18٠٠-  1856 
بە س��ۆرانی( لە ش��ێعرەکانیاندا بەرانبەرکێی 
ئەتنۆ-زمانی��ی خۆیانیان لەگ��ەڵ ئەدەبیات 
و زمان��ی نەتەوەی فەرمان��ڕەوا دەربڕێوە. کە 
دەگات ب��ە حاج��ی ق��ادر)1816- 1897( 
ڕاس��تەوخۆ باسی پێکهاتنی دەوڵەتی کوردی 

دەکات و دەڵێت:

بە شیر و خامە دەوڵەت پایەدارە
ئەمن خامەم هەیە شیر نادیارە 
)دیوان، ل. 25٤(

سەرڕای هەموو ئەمانەش، ئەگەر ئەو قسەیەی 
سەرەوەی بەڕێزان »ئەشرەف« و »بورجیانەکان« 
بە ڕاست وەرگرین، بەپێی شێعرەکانی خانی، 
شێخ ڕەزا و حاجی قادر، ناسیۆنالیزمی کورد 
دەکەوێتە پێش فارس��یش. بۆنموونە، »ئەمیر 
حەسەنپوور )1992( لە پێشەکیی کتێبەکەی 
بەناوی »ناس��یۆنالیزم و زمان لە کوردستاندا 
1918 -1985« پێی وایە کە »ناسیۆنالیزمی 
کورد بە ئەگ��ەری زۆر کۆنترین ئایدۆلۆژیای 
 p.( »ناسیۆنالیس��تی لە جیهانی ئیسالمدایە

 ]21[.)XXlV
بە پێی لێکدانەوەی بژاردەی ئەکادیمیی 
نەتەوەی فەرمانڕەوا بۆ زمان، نەتەوە و دەوڵەت 
لە ئێران، »سروشتی بوونی پێکهاتەی ئەتنیک 
ل��ە ئێراندا ب��ەم واتایەیە کە ئەتنیس��یتەی 
ئەتنیکەکان��ی ئێران��ی کۆن- ک��ە ئەژدادی 
ئێران بوون-  بانی  دانیش��توانی س��ەرەتایی 
بەشێوەیەکی سروش��تی ئاڵوگۆڕیان بەسەردا 
هاتووە و ئ��ەم هاوچەش��نییە ئەتنیکییە)ی 
ئێس��تای بە ن��اوی »ملت ای��ران واحد«( لە 
ئەنجامی دەس��توەردانی سیاس��ییەوە بەدی 

نەهاتووە)ئاساتوورییان، 1396(.]22[

هەروەها، ل��ە ڕەوتێکی پەرەس��ەندووی 
مێژووییدا فارس��یی کۆن، فارسیی ناونجی و 
فارسیی نوێ بەدیهاتووە و لەپاڵ نەژاد، ئایین 
و مێژوودا شوناس��ی بنەڕەتیی مرۆڤی ئێرانی، 
بە هەموو نەتەوە جیاوازەکانییەوە، پێکدێنێت. 
لە گوتاری جەوهەرخوازانەی ناس��یۆنالیزمی 
ئێرانیدا فارس��ی »تاقانە«یە و ئەم پەرەسەندنە 
مێژووییی��ە ب��ۆ زمانی میدی و ئاڤێس��تایی 
و زمانەکان��ی دیک��ە و ئ��ەو زمانانەی وەک 
کوردی ئێستا کە لە ئاڵوگۆڕی زمانیدا فۆرمی 
ئێس��تایان وەرگرتووە، نابینرێت، بەاڵم زمانی 
فارس��ی بە ئاسایی و سروشتی بەسەر هەموو 

نەتەوەکاندا دەگشتێنێت. 

ب( بنیادنانی گێڕانەوەی باوکساالرانە لەسەر 
ڕوانینی جەوهەرخوازانە

الیەنێک��ی تایبەت��ی گ����������ێڕان��ەوەی 
جەوهەرخوازان��ەی نەت��ەوەی فەرمانڕەوا لە 
زم��ان، ئەتنیک و شوناس��ی نەتەوەی کورد، 
باوکساالرانە بوونێتی. بە حاشاکردن لە پشتی 
ئەتنیس��تیی کورد وەک واقعێکی مێژوویی، 
دەیهەوێت بیگێڕێتەوە سەر ڕەچەڵەکی ئێرانی 
بوون، لەڕاستیدا فارس بوون. چونکە ئێران تا 
1935 هەر بە »پارس« )Persia( ناسراوە.]23[
بۆیە پێی وایە کورد نەک هەر نەتەوە بەڵکوو 
ئەتنیکی��ش نییە، و ئەمە لە تەنیش��ت ناوی 
»ئێ��ران« وەک زاراوەیەکی نوێ بۆ دەوڵەت- 
نەتەوەی مۆدێڕندا بەکار دێنێت کە نەتەوەی 
فارس و زمانی فارسی نوێنەرایەتیی دەکات، 
بەاڵم نەک بەو ناوەوە. واتە، ڕووە تاریکترەکەی 
کە چەوساندنەوە و تواندنەوەیە دەشارێتەوە و 
بەناوی شارس��تانیەت، پێشکەوتن، ئەدەبیاتی 
دەوڵەمەند، ژیری و پاکترین ئایینی جیهانەوە 
س��ەروەریی سیاس��یی خۆی دەس��ەپێنێت. 
پاساوەکەش��ی ئەوەیە کە هەر لە سەرەتاوە وا 
بووە و ئەمەی لە پشتەوە بۆ ماوەتەوە، شتێکە 
لە جەوهەری ئێران��ی بوونەکەیدایە! ئەمەش 
سیمایەکی دیاری بژاردە کۆلۆنیالییەکانە کە 
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هەروەک »میگنۆلۆ«، نیشانە ناسی ئارژانتینی، 
دەڵێ��ت: »ش��یکاریی بنی��اد، گەیان��دن، و 
پاراس��تنی ڕەگەزپەرستی و باوکساالرییە کە 
هەلومەرجەکانی ڕۆنان و کۆنترۆڵی پێکهاتەی 
زانستی لەسەربنەمای وشەی خوا یان عەقڵ 

]2٤[.)p. xv  ,1992(»و ڕاستی دروست کرد
ل��ە تێڕوانینی باوکس��االرانەی نەتەوەی 
فەرمانڕاوا لە ئێراندا خۆی سەرچاوەی هەموو 
ش��تێکە؛ لە قوواڵییی مێژووەوە هاتووە. تاکە 
س��ەرچاوەی باوەڕ پێ ک��راو و لێکدەرەوەی 
ڕەوای لێکدانەوە ئایینی و ئوس��توورەییەکانە 
و س��ەرچاوەی ژیریی��ە. ئەمەی��ە ڕەوایەتیی 

پێ دەدات خ��ۆی بە نەتەوەی 
پش��ت و باوک، وەک نموونەی 
ئەوانی  و  بزانێت  شارستانییەت 
تری، بەتایبەتی نەتەوە ژێردەست 
کراوەکان��ی ب��ە دواکەوتوو، بێ 
مێژوو و بنچین��ە و بەربەر یان 
خێڵی کێوی دابنێت و هەربۆیە 
سەرپەرش��تییان  دەبێت  خۆی 
بکات. ئ��ەم ش��ێوە ڕوانینە لە 
ڕاس��تیدا خ��ۆی کۆپییەک��ی 
کۆلۆنیالیتی��ی ئەوروپییە، بەاڵم 
حاش��ا ل��ە ئەم��ەش دەکات و 
گێڕانەوەیەکی  بە  گێڕانەوەکەی 
بۆ  ناودەب��ات.  مۆدێ��ڕن  پێش 

نموونە، بە بۆچوونی سەید جەوادی تەباتەبایی 
»مێژووی جیهان بە ئێران دەست پێ دەکات... 
ئێرانشار یان ئێرانی کولتووری لە بوخاراوە تا 
شامات و میسر دەگرێتەوە. ئێران ڕاستییەکی 
مێژوویییە. . . دەوڵەت و میللەتی ئێران کۆنە. 
ئێ��ران توانیوێتی بەرلەوەی چەمکی دەوڵەت 
پێک بێت، دروس��تی بکات. ئەوەی مەشروتە 
و ڕەزاخ��ان دروس��تیان کرد ئ��ەو دەوڵەتە 
کۆنەیان نوێ کردەوە و ڕێکخستنێکی نوێیان 
پ��ێ دا، ئەمان دەوڵەتیان دروس��ت نەکرد. . 
. حاف��ز دەرب��ڕی ئوس��توورەی نەتەوەییی 
ئێمەیە. غەیبی ئەو دەربڕی ش��تێکە کە دیار 

نیی��ە، چونکە ئێمە نەت��ەوەی غەیبین. واتە، 
»نەتەوە)ملت( بەواتای )nation( نەبووە. ئێمە 
هەمیشە نەتەوە بووین. حافز زمانی میللەتێک 
بووە کە پێویستی نەبووە »میللەت« پێکبێنێت 

)طباطبایی، 1396(«.]25[
جێگ��ەی پرس��یارە ک��ە ئ��ەم ڕوانینە 
جەوهەرخوازانەی��ە بۆ نەت��ەوەی ئێرانی کە 
ئەدەبیاتی نەتەوەکانی دیکە و بەرهەمەکانیان 
بەزمانی غەیری فارسی لە میراتی کولتووریی 
خۆی دەرهاویش��تووە،  لەحاڵێکدا هاوش��ان 
لەگەڵ س��ەرکوت و زەبروزەن��گ بەرگرییان 
ک��ردووە و ب��ەردەوام بوون، ه��ەن و پێش 
دەک��ەون، دەبێ��ت جگ��ە لە 
چ  بێدەنگ��ی  و  حاش��اکردن 
هەبێ��ت؟  لێکدانەوەیەک��ی 
ئەمان��ەی ئ��ەم ئەدەبیاتەی��ان 
بەره��ەم هێن��اوە وەک فەقێ 
تەیران)دم��دم(، خانی)م��ەم و 
زی��ن( و حاجی قادر)ش��ێعری 
نەتەوەی��ی( و مەالمەحم��ودی 
ڕێزمانی  )یەک��ەم  بایەزی��دی 
ب��ە  کورمانیج��ی  کوردی��ی 
زمان��ی ک��وردی ل��ە 1857( 
دەبێت ل��ە کوێی ئ��ەم ئێرانە 
فەرهەنگییەدا ب��ن؟ چلۆنە ئەو 
ئێرانە فەرهەنگییە لە یادەوەریی 
ئەو نەتەوە و دەوڵەتان��ەدا نەماوە، کە ناوبراو 
س��نوورەکەی تا ش��امات ومیس��ر بردووە و 
نەک خۆیان بە بەشێک لێی نازانن، بەڵکو بە 
نەیاریش��ی دەزانن. تاکە زمان- تاکە نەتەوە، 
ئیداری و کارگێڕی، هەاڵواردن   سانترالیزمی 
و دروس��ت کردنی کۆیلە لە بری هاوواڵتی، 
مۆدێڕنی  -نەت��ەوەی  دەوڵ��ەت  بەرهەم��ی 
ئێرانییە و بەش��ێکە لە مۆدێڕنیتە بەگش��تی. 
ل��ە ڕوانگ��ەی میگنۆل��ۆوە، مۆدێڕنیتە خۆی 
ئێگۆیەکی گۆڕاوی کۆلۆنیالیتییە. کۆلۆنیالیتی 
پێکهێنەری مۆدێڕنیتەیە. هیچ مۆدێڕنیتەیەک 
ب��ە ب��ێ کۆلۆنیالیتی نیی��ە. لە ڕاس��تیدا، 

 بۆیە 
کورد هەر لە 

بنیادەوە سیستەمی 
دەوڵەت نەتەوەی 

ئێرانی
 لەتەواوییەتی 

خۆیدا 
قەبووڵ 
نەبووە و 
بەردەوام 
لەگەڵی لە 

بەرهەڵستیدا بووە
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کۆلۆنیالیتیش لە بنجدا لە ئەوروپاوە هاتووە، 
»گێڕانەوەیەک��ی ئال��ۆزە کە شارس��تانیەتی 
دەس��تکەوتەکانی  نرخاندنی  ب��ە  ڕۆژائاوایی 
و ه��اوکات ش��اردنەوەی ڕووە تاریکترەکەی 
.)Mignolo, 2011,pp. 2-3( ڕۆدەنێ��ت« 
]26[ هەرچەن��د بژاردە و دەوڵەت��ی نەتەوەی 

زاڵ دەیانهەوێ��ت ل��ە گێڕانەوەکانیاندا ڕووی 
ڕاس��تەقینەی کۆلۆنیاڵیتیی ئێرانی بشارنەوە، 
واقعی کۆمەاڵیەتی و سیاس��یی کوردس��تان 
ش��تێکی دیک��ە پێش��ان دەدات؛ نەتەوەی 
کورد بە گیان و جەس��تە ڕۆژانە هەس��ت بە 

توندوتیژیی گوتاری و کردارییان دەکات. 

پ( جیاکردن��ەوەی زمان��ی ک��وردی ل��ە 
ئاخێوەرەکانی: س��ەیرکردنی فرەزمانی وەک 

هەڕەشەیەک بۆ یەکپارچەییی نیشتمانی
لە گوتاری جەوهەرخوازانەی ئێرانیدا، دوانەی 
زمان و ئەتنیک لێک جیادەکرێنەوە، بە پێی 
کۆماری  پێوەندیدارەکانی  دەزگا  نامەیەک��ی 
ئیسالمی سەبارەت بە چاپی کتێبێکی تایبەت 
ب��ە مندااڵن ک��ە ل��ە 1398/5/26 لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان��دا باڵو کراوەتەوە، کتێبێکی 
چیرۆکی مندااڵن بە زمانی کوردی ئامادەکراوە 
و چاپخانەی باش��وور لە پارێ��زگای ئیالمی 
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان داوای مۆڵەتی چاپی 
ل��ە دەوڵەت کردووە، ڕاگیراوە و لە نامەیەکی 
ئیدارەی ئیرشادی ئیسالمی بۆ باڵو کەرەوەکە 
هاتووە، »جلوبەرگی مێروولەکە نابێت کوردی 
بێت«. ئەمە لەڕاستیدا، دەریدەخات کە کورد 
وەک شوناس��ی ئەتنیکی دەس��ڕێتەوە. ئەوە 
لەبەرچ��او ناگرێت کە«زمانەکان دەس��ەاڵت 
یان مافی��ان نیی��ە، ئاخێوەرەکانیان هەیانە« 
ئاخێوەران��ی   .)Britt- Griffler, 2005(
زمان��ەکان هەوڵ دەدەن بۆ مس��ۆگەرکردنی 
مافی زمانی و مافەکان��ی تری کە پێوەندیی 
بە کۆمەڵەی��ان نەتەوەکەیانەوە هەیە، خەبات 
بکەن و خۆ بەدەسەاڵت بکەن. ئەمە مافێکی 
تەواو ڕەوایە کە ل��ە بوونی کۆمەاڵیەتییانەی 

تاک و گرووپەکاندا ئاس��ایی و پێویستە. بۆیە 
جیاکردنەوەی زمان و ئەتنیکی ئاخێوەرانەکەی 
بەتەواوی ئایدۆلۆژییانە و سیاسیییە، هەرچەند 
ئ��ەوان لێکدان��ەوە سیاس��ییەکانیان و پالنە 
داگیرکارییەکانی��ان لە ژێرن��اوی کولتوور و 

ئێرانی کولتووریدا دەشارنەوە. 

ت( ڕەدکردنەوەی کۆمەڵەی زمانی، کەمینە 
و زۆرینەی زمانی

دەسەاڵتداران یان  بژاردەی نەتەوەی زاڵ لە 
سەر لۆژیکی هێز بە شێوەیەک لە خۆبەزلزانیدا 
نوقم ب��وون، هێندێک جار ش��تی وا دەڵێن 
زیاتر لە جۆک دەچێت تا ئەوەی بۆچوونێکی 
زانستی یان جدیی ڕۆشنبیرانە بێت. یەکێک 
لەالیەنگرانی تیۆریی جەوهەرخوازانەی »ئێرانی 
پەرەس��ەندووی مێژووی��ی و سروش��تییانە« 
»گارنیک ئاس��اتوریان«�ە ک��ە زمانی کوردی 
تیۆرییەکەی  پێکان��ی  نیش��انەی  کردووەتە 
و میدیا فارس��ییەکانیش زۆر بەرجەس��تەی 
دەکەن، لە گفتگۆیەکی لەگەڵ تەلەفزیۆنێکی 

فارسیی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانیدا دەڵێت:

»هەموو پێکهاتەکانی ئێران یەک ئەتنیک 
)قەوم( پێکدێنن و زمان نیشانەیەک نییە 
لە ئەتنیس��یتە. هەر بۆیە زاراوەگەلێکی 
وەک »کەمینە«، »زۆرینە« بۆ ئێران مانای 
نییە. ئەو خەڵکەی لە ئێران پێیان دەڵێن 
تورک، لە ئێران جگە لە تورکەمەنەکان، 
تورک نین. ئەمە پانتورکیس��مە، ]ئەمانە 
دروست دەکات[ پانتورکیسم دیاردەیەکی 
سیاسییە، بەاڵم پان ئێرانیزم دیاردەیەکی 
کولتووریی��ە. ئێوە لە ناو خێزانی خۆتاندا 
کەمین��ەن، ب��ەاڵم ئەگەر هاتن��ە تاران 
دەبنە زۆرینە. زمانی ئێوە وەک ]کوردی، 
بەلوچی و[ لووڕی زمانی النکەی ئێوەیە، 
زمانی دایکیتان زمانی فارسییە. گوتاری 
 زمان��ی دای��ک بۆ ئێران هەر پێویس��ت 

نییە«.]27[ 
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جەوهەرخوازی��ی ئێران��ی ل��ە ئەم ب��وارەدا 
و  پارادۆکس��ییانە  لێکدانەوەیەکی  گیرۆدەی 
پێکدژ ب��ووە، چونکە جگە لەوەی زمان وەک 
دیاردەیەکی کۆمەاڵیەت��ی لەگەڵ دەوروبەرە 
کۆمەاڵیەتییەکەی ل��ە کار لێک کردندایە و 
گوتاری زمانی س��تاندارد ی��ان پێوەر خۆی 
دروس��تکراوە و ناکرێت زاتی/سروشتی بێت، 
ئ��ەم تایبەتمەندییە تەنیا بۆ زمانی فارس��ی 
ب��ەڕەوا دەزانێت! واتە ل��ە ڕوانگەی بژاردەی 
نەتەوەی فەرمانڕەواوە، ئەم زمانە بە پێچەوانەی 
زمانە ستاندارد کراوەکانی دیکە، لە بنیاتنانی 

دەوڵەتدا سیاس��ی نییە، بەڵکوو 
زاتی  پرۆس��ەیەکی  لەئەنجامی 
پەرەسەندوودا  سروشتییانەی  و 
»زمانی  هەربۆی��ە  وەرگی��راوە، 
دای��ک«ی ئێرانیی��ەکان زمانی 
فارسییە. لە ئاکامدا، پانئێرانیستی 
خۆیش��ی دیاردەیەکی سیاسی 
نییە، چونکە پێ��ش مۆدێڕنە و 
پانتورکیزم  ب��ەاڵم  کولتوورییە. 
یان کوردیزم سیاسییە، چونکە 
بەه��ۆی  و  نوێی��ە  ش��تێکی 
نوێیەکان  سیاسییە  کاریگەرییە 
دروس��ت بووە و گوتارسازیی بۆ 
بریتییە  ئێرانی  ئەتنیکی  کراوە. 

ل��ە فارس، ک��ورد، بەلووچ، ل��وڕ، گیلەک و 
هیتد کە زمانەکەش��یان هەرلقی نوێی زمانە 
ئێرانییەکانە و ئازەری و عەرەبی خوزستانیش 
ب��ە ئەتنیک ئێرانین، ب��ەاڵم زمانیان گۆڕاوە. 
بەم ش��ێوەیە ئێران پێکدێت لە دوو ئەتنیکی 

ئێرانی و تورکمانی!!  
زاراوەکانی کەمینە و زۆرینە، لە زانس��تی 
زمانناس��یی کۆمەاڵیەت��ی و ئەنترۆپۆلۆژیای 
زمانیدا بە پێی شوێن و بەستێنی جۆراوجۆر 
و جی��اواز ب��ەکار هات��وون و توێژەرانی ئەم 
بوارانە لەس��ەریان کۆک نین. ل��ە ئەورووپا، 
Euro- )ااراوەی کۆمەڵ��ەی زمانیی ئەوروپی 

pean community language(، ئاماژەی��ە بۆ 
نیشتمانییە ڕەس��مییەکانی دەوڵەتانی  زمانە 
 Coulmas( ئەندام��ی کۆمەڵەی ئەورووپ��ی
1991) و زمان��ی کەمینە ڕەس��ەنە خۆجێیی 
ی��ان پەناب��ەرەکان ناگرێت��ەوە، کەچ��ی لە 
ئوس��ترالیا، زمان��ە کۆمەڵەیی��ەکان ئاماژەیە 
ب��ۆ زمانی کەمینە ڕەس��ەنە خۆجێییەکان و 
زمانە پەنابەرەکان )Clyne 1991(. جیاوازیی 
نێ��وان زمانێکی کەمینە و زۆرینە سیاس��ی 
� کۆمەاڵیەتیی��ە. زمانی زۆرینە بە ش��ێوەی 
ئاس��ایی پێگەیەکی ڕەس��می و دانپێدانراوی 
هەیە، لە میدیادا بەکار دێت، و زمانی ئیداری 
و پەروەردەیی��ی دەوڵەتە. لەبەر 
هۆی جی��اواز زمانە کەمینەکان 
زۆرجار لەنێو نەتەوە و واڵتەکاندا 
گرووپە  پەڕاوێ��زەوە.  دەخرێنە 
لەوانەی��ە  ئەتنۆزمانیی��ەکان 
حەش��یمەتی  کەمینەیەک��ی 
زۆریان  جەماوەرێکی  ی��ان  بن 
هەبێت، ب��ەاڵم بەهۆی پێگەی 
کولتووری  کۆمەاڵیەتی،  الوازی 
یان سیاس��ی ک��ە پێوەندییان 
یان  کۆچب��ەری  ه��ۆکاری  بە 
وەک  هەی��ە،  داگیرکاریی��ەوە 
کەمینە س��ەیر بکرێن. کەواتە، 
کەمین��ە یان زۆرین��ە بوون بۆ 
هیچ زمانێک شتێکی میراتی نییە، بەڵکوو بە 
هۆی بەستێنە کۆمەاڵیەتییە شوێنییەکەیەوە 
دی��اری دەکرێ��ت. بە گش��تی، ه��ۆکاری 
-ئابووری  سیاس��ی  و  کۆمەاڵیەتی-مێژوویی 
وەک داگیرک��ردن، لکاندن��ی نیش��تمانی و  
پەناب��ەری، پێگەی زمانێک دی��اری دەکەن 
)Ibid, 2015, p. 14(.]28[ بۆ نموونە زمانەکانی 
ک��وردی، بەلوچ��ی و تورکیی ئ��ازەرەی کە 
هەرکامەی��ان حەش��یمەتی ئاخێوەری چەند 
ملیۆنیی��ان هەی��ە، ل��ە ژم��ارەی ئەندامانی 
ئاخێوەریان��دا کەمین��ە نین، ب��ەاڵم بەهۆی 
سیاسی- کۆمەاڵیەتییەوە  پەراوێزخراون، بە 

الیەنێکی 
تایبەتی 

گێڕانەوەی 
جەوهەرخوازانەی 

نەتەوەی 
فەرمانڕەوا 
لە زمان، 
ئەتنیک و 
شوناسی 

نەتەوەی کورد، 
باوکساالرانە
 بوونێتی
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کەمینە دادەنرێن. بەتایبەتی، زمانی کوردی، 
زمانی کۆمەڵەیەکی کەمینەی کۆلۆنی کراوە. 
Indig- )ممانی کۆمەڵەیەکی ڕەسەنی خۆجێی 
enous(یە کە خاکەک��ەی داگیرکراوە، مافی 
س��ەروەریی سیاس��ی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی 
و کولتووری��ی ئاخێوەرەکان��ی زەوت ک��راوە 
و زمانەکەش زمانی پ��ەروەردەی حکومی و 
ئیداری نییە و بەڕەس��می نەناسێندراوە، بۆیە 
لە ڕووی بێ دەسەاڵتییەوە بە کەمینە کراوە. 
لە ئەم بارودۆخەدا، بۆ ئاخێوەرێکی کۆمەڵەی 
زمان��ی کوردی ئاس��ایییە خۆی ب��ە ئێرانی 
داگیرکاری  گوتاری  بەرهەڵس��تیی  نەزانێت، 
بکات و پێداگری لەس��ەر پاراستنی شوناسی 
خۆی بکاتەوە. چونکە ژیان لە ژێردەستییەکی 
نەخ��وازراودا و ب��ە کەمینە ک��ران بە هۆی 
هێزەوە، هیچ ڕەوایەتییەک بۆ خۆس��ەپاندنی 

دەوڵەتی نەتەوەی داگیرکەر ناهێڵێتەوە. 
ئەدەبیات��ی  س��ەرەکیی  بەش��ێکی 
زمانناس��یی کۆمەاڵیەتی، پێوەندیی بە پاوان 
کردن��ی دەس��ەاڵتەوەهەیە کە نایەکس��انی، 
ه��ەاڵواردن و دەرهاویش��تنی کۆمەاڵیەت��ی 
ل��ێ دەکەوێتەوە. نەتەوەی ژێردەس��ت کراو 
و زمانی ژێردەس��ت کراویش کەمینە بوونی 
ناوێت و ڕەتی دەکەن��ەوە کەمینە بن، بەاڵم 
تەواو پێچەوانەی تێگەیش��تنی  واتایەکی  بە 
بژاردە و دەوڵەت��ی نەتەوەی زاڵ. ئەوان بۆیە 
کەمین��ە و زۆرینە ڕەت دەکەن��ەوە، چونکە 
پێوەندیی بە هێز و دەسەاڵتەوە هەیە. ئەگەر 
دان ب��ە بوونی نەتەوەی کەم دەس��ەاڵت لە 
جوگرافیای سیاس��یی خۆیاندا بنێن، دەبێت 
و  بناس��ن  بەڕەس��میی  لەدەس��ەاڵتەکەدا 
هاوبەش��ی بکەن؛ مافەکانی ڕەچاو بکەن کە 
یەک لەو مافانە مافی زمانییە. ئەوان بۆ ئەوەی 
بەردەوام بن لە خۆس��ەپێنی و داگیرکاری و 
سڕینەوەی شوناس��ی نەتەوە زۆرلێکراوەکان، 
بە ناوی ئەتنیک/نەژادی ئێرانییەوە حاش��ا لە 
کۆی مافەکان��ی نەتەوەکان دەکەن. هەروەها 
ئێس��تا لە جیهانی فرەزمانی��دا گرنگییەکی 

تایبەت��ی بە زمان��ی بێ دەس��ەاڵت دەدەن 
و وەک زمانی بەرمەترس��ی لێ��ی دەڕوانن. 
هێندێک ل��ە ب��ژاردەی نەت��ەوە و دەڵەتی 
فەرمان��ڕەوا، چونکە نایانه��ەوێ واڵمی ڕای 
گشتیی جیهانی و دامەزراوەکانی پێوەندیدار 
بە مافی مرۆڤ و مافی زمانی بدەنەوە و هەر 
بە یەکجاری لە ژێری دەردەچن، کورد نەک 
وەک نەتەوە بەڵک��وو بە ئەتنیکیش نابینن و 

بەرەو حاشاکردنێکی ڕەها دەچن. 
ئێرانیی��ەکان لە مێژە گێڕانەوەی تایبەتی 
ل��ە ئەم جۆرە بۆ ئێران و نەتەوە جیاوازەکانی 
نێو ئ��ەو جوگرافیای��ە و بەتایبەتی نەتەوەی 
کورد هەڵدەبەس��تن. دیانهەوێت ئایدۆلۆژیای 
دەوڵ��ەت – نەتەوەی ئێرانی بەرهەم بێننەوە 
و ڕووی جیاوازیداران��ەی بش��ارنەوە. ئەوان 
دەربڕینی هەستی شوناس��خوازانە بەشتێکی 
دەستکرد و هاوردە دەزانن، بەاڵم لێکدانەوە و 
گێڕانەوەکانی خۆیان بە سروشتی و واقعییانە 
وەس��ف دەکەن. ئەمە دەربڕی ئەو ڕاستییەیە 
ک��ە ڕێب��ەر و ئەکادیمیی، ش��ەهید  دکتور 
قاس��ملوو لە 1962 لە کتێبی »کوردستان و 
کورد«دا بە »بەراوەژوو پێشاندانی بە ئەنقەستی 
پەرەسەندنی مێژووییی کورد« ناوی دەبات و 

دەڵێت:

»بە دڵنیایی، هێندێک لە »مێژوو نووسان« 
بە ئەنقەس��ت ڕاس��تییە مێژوویییەکان 
بەراوەژوو پێشان دەدەن، . . . خزمایەتیی 
نێوان زمانی کوردی و زمانی فارس��ی و 
ئەوە کە هەر دوو زمانەکە دەچنەوە سەر 
لقی زمان��ە ئێرانییەکان دەکەنە بەڵگەی 
ئ��ەوەی کە کورد ئێرانییە، واتە فارس��ە. 
ئەوان دان بە ک��ورد وەک نەتەوەیەکی 
پەرەس��ەندنی  و  دانانێ��ن  س��ەربەخۆ 
مێژووییی کورد بەراوەژوو پێشان دەدەن« 
)کوردس��تان و کورد، چاپی ئینگلیزی، 

1965، ل. 33(.]29[ 
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ج( دوانەت��ی )دواڵیت��ی( ل��ە گ����وتاری 
جەوهەرخوازانەی دەوڵەتدا 

ئێرانییەکان ئەوکاتەی زمانی کوردی و زمانە 
ژێردەستەکانی دیکە بە کێشە دەبینن، ئاماژە 
بە یەکدەستیی نەتەوەییی ئێران و پێکهاتەی 
پەرەس��ەندووی سروشتییانەی ئێران دەکەن. 
کەچی، ل��ە باری مافناس��ییەوە ل��ە ژیانی 
ڕاس��تەقینەدا ڕەچ��اوی ماف��ی وەک یەکی 
بەناو کەمینە نەتەوەیییەکان لەچاو نەتەوەی 
فەرمان��ڕەوادا ناکەن. جگە لەوەش، لەس��ەر 
واقعی جیاوازییە زمانی، ئەتنی و ئاینییەکان 
لە ب��ارە ڕاس��تەقینە کۆمەاڵیەتییەکەیدا، بۆ 

س��زادانی ئەندامان��ی نەت��ەوە 
زۆرلێک��راوەکان ب��ە ش��ێوەی 
بێب��ەش کردن��ی کۆمەاڵیەتی، 
سیاس��ی، ئابووری و یاسایی لە 
ب��ەر هەبوونی »لەهج��ە«، واتە 
لێهاتوو نەبوون لە قس��ە کردن 
بە فارس��ییەکی پ��اراو بەدوای 
پشت و سەرچاوەی ئەتنیکییاندا 
دەگەڕێ��ن. ب��ە ئەم ش��ێوەیە، 
نەتەوەی  ب��ژاردەی  و  دەوڵەت 
فەرمان��ڕەوا  ئەو دەس��ەاڵت و 
هێزەی هەیانە بۆ پەراوێزخستن 
نەت��ەوەی  دەرهاویش��تنی  و 
ژێردەس��ت کراو بەکاری دێنن. 

ب��ۆ نموونە، بە پێی ڕۆژنامەی ش��ەرق 27ی 
سەماوەزی 1396لە باڵوکردنەوەی فۆرمێکی 
داوای کار ل��ە کۆمپانی��ای »هەف��ت تەپە«دا 
هاتووە کەسی داواکار دەبێ دیاری بکات کە 
ئەتنیسیتەی باوکی چییە. چونکە بەپێی وتەی 
کۆمپانیاکە،  بەڕێوەبەریی  لێژنەی  س��ەرۆکی 
»ئەنجومەن��ی دابین کردن و ئی��دارەی کار، 
ئەوانی ناچارکردووە کە لە دامەزراندنی هێزی 

کاری ناخۆجێیی خۆبپارێزن.«]3٠[
 ئ��ەوەی لەم بابەتەدا ش��ایانی تێبینییە، 
ئەوەی��ە کە یەکەم، ئ��ەو هەڵاڵیەی لە میدیا 
فارسییەکاندا لەسەر ئەم بابەتە کەوتەوە، لەبەر 

ئەوە بووە ک��ە ئەندامانی نەتەوەی فەرمانڕەوا 
ڕێگەیان پێ ن��ەدراوە ل��ەوێ وەربگیرێن!!؟ 
ئەگەر وانیە، بۆچی لەکوردس��تان بەش��ێکی 
س��ەرەکیی پۆستە بنەڕەتی و بااڵکانی ئیدارە 
و کۆمپانیاکان خۆواڵت��ی نین و لە نەتەوەی 
بااڵدەس��ت ی��ان لە ک��ورد بااڵدەس��تترن، 
ئەوهەرایەی لەس��ەر دروس��ت نابێت و ئەو 
نایانگرێت��ەوە؟!  ئی��دارەی کار  ڕێنمایی��ەی 
بۆ نموون��ە، ٤3٪ کارمەندانی پیشەس��ازیی 
پیترۆشیمیی مهاباد خەڵکی شارەکە نین.]31[ 
لە حاڵێکدا الوانی ش��ارەکە پەنا بۆ کۆڵبەری 
دەبەن یان بێ��کارن. هەروەها، لە کۆی ٤٠٠ 
وزەی  وێس��تگەی  کرێ��کاری 
هەڵم��ی ئێرانش��ار)کە ن��اوی 
لە  ب��ووە(  پەه��رە  پێش��تری 
سیس��تان و بەلووچستان، تەنیا 
٤٤ کرێکاری��ان بەلووچ��ن،]32[ 
ل��ە حاڵێکدا زۆرین��ەی ڕەهای 
ش��ارەکە بەلووچ��ن. کەوات��ە 
ب��ۆ میدیا ف��ارس و ب��ژاردەی 
نەت��ەوەی بااڵدەس��ت چاو لەم 
هەاڵواردنان��ە دەپۆش��ن؟ بۆیە، 
ئ��ەو گومانە بەهێ��ز دەبێت کە 
لێ��رەش گەڕان��ەوە بۆ پش��تی 
ئەتنیس��یتەی داواکاران��ی کار 
تەپە«ش  »هەفت  کۆمپانیای  لە 
زیاتر بۆ مەبەس��تی پەراوێزخس��تنی نەتەوە 
زۆرلێک��راوەکان و خۆواڵتییەکان��ی عەرەبی 
ئ��ەو ناوچەیە بێت یان بۆ مەبس��تێکی تری 

بانگەشەیی. 
دەوڵەت و نەت��ەوەی فەرمانڕەوا، لەکاتی 
هاندان بۆ ملکەچ بوونی زیاتر و بەکۆیلەکردنی 
نەتەوە زۆرلێکراوەکان وەک، بانگەشەکردن بۆ 
شانۆی هەڵبژاردنەکانیش ئەتنیسیتە و زمانی 
نەت��ەوەکان بەکار دێنێ��ت و دەورووژێنێت، 
ب��ەاڵم ب��ۆ مەبەس��تی بەرهەمهێنان��ەوەی 
دەس��ەاڵتی خۆی. ئەم دوفاقییەی سیاسەتی 
داگیرکارییان��ەی دەوڵەتی ئێران و پاش��خانە 

دەسەاڵتداران یان  
بژاردەی 

نەتەوەی زاڵ لە 
سەر لۆژیکی هێز 
بە شێوەیەک لە 
خۆبەزلزانیدا 

نوقم بوون، هێندێک جار 
شتی وا دەڵێن زیاتر لە 

جۆک دەچێت 
تا ئەوەی بۆچوونێکی 
زانستی یان جدیی 

ڕۆشنبیرانە بێت
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داگیرکەرییەکەی س��ەرکەوتوو نەبووە لەوەی 
کۆمەاڵیەتییەکانی  پێوەندییە  هەس��تییاریی 
زمانی نەتەوە زۆرلێکراوەکان و زمانی کوردی 
داگیرک��راو  جوگرافیایەک��ی  زمان��ی  وەک 
بنرخێنێت و تەنیا لە ئاستی حاشا لێ کردنیدا 
ماوەتەوە. چونکە، بزووتنەوەی شوناسخوازانەی 
کوردی��ش بەرخۆدانی زمان��ی و کولتووریی 
کردووەتە بەشێک لە خەباتی نەتەوەخوازانەی 
خۆی و لەبوژاندن��ەوەی زمانەکەیدا چاالکانە 

بەردەوامە. 

ــتەکانی ڕوانینی سیاسەتی زمانی  ئاراس
ــی زمانی  ــە بینین ــە ئێراندا: بە کێش ل
ژێردەست کراو و بڕەودان بە زمانی زاڵ

ب��ە بۆچوون��ی ڕوی��ز )198٤( هەڵوێس��ت 
وتێڕوانینە سەرەکییەکان بۆ زمان و شێوەکانی 
ئەرک پێ س��پاردنی لە کۆمەڵدا، کاریگەریی 
دەبێت لەسەر ئەو بڕیار و هەواڵنەی بۆ دیاری 
کردنی سروشتی پالنی زمانی لە بەستێنێکی 
جێبەج��ێ  و  دەدرێ��ت  ک��راودا  دی��اری 
دەکرێت. هەڵوێس��ت و ئایدۆلۆژیاکان دیاری 
دەکەن کە بە ئاراس��تەی »ماف«، »کێش��ە« 
 ی��ان »وەک س��ەرچاوە« لە زم��ان بڕوانین 
)p. 15(.]33[ لەسەر بنەمای ئەم ئاراستانەیە کە 
ملمالنێ گوتارییەکان بۆ زمان سەرهەڵدەدەن، 
کە لێرەدا ل��ە دوو گوتاری فرەزمانی خوازانە 
)multilingual( وەک جۆرێ��ک لە پلۆرالیزم  
 )monolingual( و گوتاری تاکزمانی خوازانە
وەک جۆرێ��ک لە جەوهەرخ��وازی دەکەونە 

بەرانبەر یەکتر. 

 ئاراستەی ڕوانین لە زمان وەک کێشە
ب��ە بۆچوونی »ڕویز« ڕوانی��ن بۆ »زمان وەک 
کێش��ە«یەکی کۆمەاڵیەت��ی بە ش��ێوەیەکی 
کردەکی دەکرێت بناسرێت و چارەسەرەکەشی 
 bilingual( پەروەردە و فێرکردن��ی دووزمانە
education(ی��ە. بە گش��تی، ئ��ەو پێی وایە 
کە دوو چارەس��ەر بۆ مەس��ەلەی فرەزمانی 

هەیە:  یان ئاراس��تەکە ل��ە ڕووی عینادەوە 
و بۆ مەبەس��تی خراپە، ئەوە چارەس��ەرەکان 
ڕیشەکێش کردن، نوقوستان کردن، قەرەنتینە 
ک��ردن یان واکس��ینە ک��ردن دەبێت، یان 
چارەس��ەرەکە »چاککردنەوە« و »بڕەوپێدان«ە 
)Ruiz, 1984, p. 21(. ل��ە پێوەن��دی لەگەڵ 
چارەسەری یەکەمدا، دەڵێت، »چونکە کیشە 
زمانیی��ەکان هەر کێش��ەی تایبەت بە زمان 
بەڵکوو کاریگەریی ڕاستەوخۆیان  نین،  خۆی 
لەس��ەر هەموو بوارەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی 
هەیە، ئەم مەیلە تایبەتە ]زمان وەک کیش��ە 
 بینین[ لەوانەیە نوێن��ەری ڕوانگەیەکی تری
]نەرێنی[ لەبارەی جۆراوجۆریی کولتووری و 
کۆمەاڵیەتیش��ەوە بێت )ibid(. لە بەشەکانی 
تری ئ��ەم وت��ارەدا لەس��ەرەوە زیاتر ڕوون 
کرای��ەوە کە کێش��ەکانی زم��ان ناتوانن لە 
کێشە سیاس��ی- کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەی 
ئاخێوەران��ی کۆمەڵە زمانییە جیاوازەکان جیا 
بن و لەدەرەوەی ئەو بەستێنانە بکرێت ڕوون 

بکرێنەوە. 

 ئاراستەی ڕوانین لە زمان وەک ماف
ڕوانین بۆ »زمان وەک ماف« لەو هەواڵنەدا کە 
لە پێناو دانی مافی مرۆڤی زمانیدا لە جیهان 
دەدرێن ڕەنگدەداتەوە و لەوانەیە بە فێرکردنی 
یەکالیەن��ەی پەرەپێدانی دوو زمانە وەس��ف 
بکرێت کە تێیدا ]تەنیا[ خوێندکارانی زمانی 
کەمین��ە لەگەڵ پاراس��تنی زمانی دایکیاندا، 
 Johnson, 2013, p.( زمانی زاڵیش فێردەبن
36(]3٤[ و ئیتر خوێن��دکاری زمانی نەتەوەی 
فەرمانڕەوا پێویس��ت ن��اکات زمانی کەمینە 
بزانن و بخوێنن. لە ئێراندا، ئاخێوەرانی زمانی 
کوردی، بەتایبەتی، ن��ەک هەر مافی زمانی، 
بەڵکوو مافی گیانیی خۆش��یان پارێزراو نییە. 
کوژرانی ڕۆژانەی کۆڵبەرانی بێ چەکی کورد 
بە تەقەی ڕاس��تەوخۆی هێ��زی چەکداری 
ئێرانی، زۆرترین ڕێژەی زیندانیانی سیاس��یی 
کورد ل��ە زیندانەکانی کۆماری ئیس��المی و 
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ئێعدامەکان نموونەیەک لەوانەن. 

 ئاراستەی ڕوانین لە زمان وەک سەرچاوە
لە ڕوانی��ن بۆ »زم��ان وەک س��ەرچاوە«دا، 
جۆراوجۆریی زمان��ی و پەروەردەی فرەزمانی 
وەک س��ەرچاوە ب��ۆ ئاخێوەری ڕەس��ەن و 
لەبەرچاو  زم��ان هەردووکی��ان  ناڕەس��ەنی 
دەگیرێ��ت. واتە فێرکردنی ج��ووت زمانەی 
im- )وووالیەنە}کە هێندێک جار بە دوو زمانە 
mersion( یان دوانەی زمانی ناودەبرێت{ کە 
تێیدا هەم ئاخێوەری ڕەسەنی زمانی دایک و 
هەم ناڕەسەن ]لە هێندێک بابەت[ بە هەردوو 

 .)Ibid(دەخوێن��ن زمانەک��ە 
بەو  زمانی  پالن��ی  »هەوڵەکانی 
گریمانەیە دەس��ت پێ دەکەن 
کە زمان س��ەرچاوەیەکە دەبێ 
بەڕێوەببرێ��ت، پێ��ش بخرێت، 
و بپارێزرێت. پێویس��تە کۆمەڵە 
وەک  کەمینەکانیش  زمانیی��ە 
س��ەرچاوەگەلێکی »گرن��گ«ی 
بگرێت«  لەبەرچ��او  پس��پۆڕی 
)Ruis, 1984, p. 26(. جگە لەو 
فرەزمانییە کە  فێرکردنە  الیەنە 
بۆ ناوخۆی هەر واڵتێک قازانجە 
و توانس��تی چەند زمانە بوونی 
وەک  ناوخۆیی  لەباری  واڵتەکە 

سەرچاوە دەباتە س��ەرێ، ڕویز پێی وایە کە 
سەرچاوە زمانییە سروشتی و دروستکراوەکانی 
واڵتەکە، دەتوانێت بۆ ئەمریکا لەباری چاالکییە 
س��ەروو نیش��تمانییەکانیش )دیپلۆماس��یی 
نێودەوڵەتی، بازرگانی، ئاسایشی نیشتمانی و 

 .)Ibid(سودمەند بێت )بەرگری
بەپێی ئەم ئاراس��تانەی ڕوی��ز، دەکرێت 
بڵێی��ن ئێ��ران لە قۆناغ��ی جۆراوج��ۆردا و 
بەپێ��ی بەس��تێن و ناوچ��ە جیاوازەکان��ی 
ئاراس��تەی جیاوزی سیاسەتی  کوردس��تان 
زمانی��ی وەرگرت��ووە. ب��ەاڵم لەس��ەر یەک 
»لەه��ەر دوو قۆناغ��ی پاش��ایەتی و کۆماری 

ئیسالمیدا ڕێژیمەکانی ئێران فرەزمانی وەک 
هەڕەشەیەک بۆ س��ەر یەکپارچەییی خاکی 
واڵتەکە دەزانن)شێخولئیسالمی، 2٠12(«]35[  
ب��ۆ نموونە، لەهەموو ئێ��ران و بەتایبەتی، لە 
کوردستان لە چەند دەیەی یەکەمی مۆدێڕن 
کردنی ئێران و چەسپاندنی دەوڵەت- نەتەی 
ئێرانیدا )ڕەزاش��ا 1925- 19٤1( زمانەکانی 
غەیری فارس��ییان بە »کێش��ە« وەرگرتووە و 
قەدەغەکردووە. لە پاش ئەم  دوو دەیەیە و لە 
سەردەمی موحەممەد ڕەزاشای کوڕدا)19٤2- 
)Restrictive(»سنووردار »ئاراستەی   )1979
ی »کل��ۆس«ی وەرگرتووە ک��ە زیاتر بواردان 
و  ڕۆژنامەی��ەک  ب��ە  ب��ووە 
چەن��د وێس��تگەیەکی ڕادیۆ و 
تەلەڤزیۆنی لە تاران، کرماشان، 

مهاباد و سنە. 
لە پاش شوڕشی نەتەوەکانی 
ئێ��ران ب��ە دژی دیکتاتۆری��ی 
ڕەزاشا، ئەم ڕوانینە ئاراستەیەکی 
پێش��وو  ل��ە  بەرفراوانت��ر 
لە  بڵێین  وەردەگرێت. دەکرێت 
بۆ  گۆڕا  ئاراستەی سنووردارەوە 
ڕوانینێک��ی گونجاو بە قازانجی 
خۆی کە »کل��ۆس و وایلی« بە 
ex- پەرستانە«  هەل  )ڕڕوانینی 
pediency orientation( ن��اوی 
دەب��ەن. هەرچەند ئەمان ئ��ەم ڕوانینەیان بۆ 
ڕێگەدان بە خوێندن��ی کاتییانەی دووزمانی 
بەکار هێناوە، بەاڵم لەگەڵ سیاسەتی ئێران بۆ 
زمانی کەمینەکان و زمانی کوردی لە بڕگەی 
15ی یاس��ای بنچینەییی ئێراندا دێتەوە. لە 
یاس��ای بنچینەییی ئێراندا لە بڕگەی 15ی 
یاساکەدا بە شێوەیەکی تەمومژاوی ئاماژە بە 
»ئ��ازادی«ی خوێندنی ئەدەبیاتی کەمینەکان 
لەپاڵ زمان��ی فارس��یدا و بەکارهێنانیان لە 
میدیا و چاپەمەنییەکاندا دەکات )بە بێ ئاماژە 
بە زمانەکانیان بەگش��تی و ن��اوی زمانەکان 
بەتایبەت��ی(، بەاڵم بە ڕاش��کاوی و ڕوونی بە 

دەوڵەت و 
نەتەوەی فەرمانڕەوا، 

لەکاتی 
هاندان بۆ 

ملکەچ بوونی زیاتر و 
بەکۆیلەکردنی نەتەوە 
زۆرلێکراوەکان وەک، 

بانگەشەکردن بۆ شانۆی 
هەڵبژاردنەکانیش 

ئەتنیسیتە و 
زمانی نەتەوەکان 

بەکار دێنێت



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719 76

بەکار هێنانی وشەی »دەبێ« مندااڵنی نەتەوە 
ژێردەسەتەکان بە خوێندنی زمانی فارسی لە 

خوێندنگە دەوڵەتییەکاندا پابەند دەکات. 
ئاراس��تەی چارانخوازانەی مافی کەمینە 
)tolerance-oriented minority rights( ل��ە 
ڕوانگەی »کلۆس«ەوە کۆی ئەو نۆرمە حقووقی، 
یاس��ای عورفی، و نرخاندنانەیە کە حکومەت 
و دامەزراوە حکومییەکانی س��ەر بەدەوڵەت 
ل��ە خوێندنگ��ە حکومییەکاندا(  )بەتایبەتی 
ب��ۆ کەمینەکان��ی ئامادە دەک��ەن، و ئەگەر 
پێویس��ت بوو، پاڕێزگاری ل��ە مافەکانیان بۆ 
بڕەوپێدانی زمانەکەیان لە ڕووبەری تایبەتی، 

ل��ە خێزان و دام��ەزراوە  واتە 
 Kloss( تایبەت��ەکان دەک��ەن
20 :1998(. کەوات��ە، حکومەت 
لەوانەی��ە ماف��ی خوێن��دن و 
پێگەیاندنی بە زمانی بااڵدەست 
ل��ە خوێندنگەی حکومی دابین 
بکات و مافە کۆمەاڵیەتییەکانی 
بپارێزێت،  کەمین��ەکان  ت��ری 
بەاڵم مافی خوێن��دن بەزمانی 
دایکی��ان ناپارێزێت. دیارە ئەمە 
لە بەرانبەر مافی »بڕەوخوازانەدا 
)promotion-oriented(ی��ە کە 
دامەزراوە  چ��ۆن  »ڕێکیدەخات 
حکومییەکان زمان و کولتووری  

کەمینەکان بەکار بێنن... ]و[ بەڵێنی بەڕەسمی 
ناس��ین و بەکارهێنانی زمانەکەیان لەالیەن 
 Kloss( »ئۆرگانە دەوڵەتییەکانەوە پێ دەدات
21 :1998(. بەگش��تی، لەم ڕوانینەدادەوڵەت 
ڕەس��مییانەی  بەکارهێنانی  س��ەرچاوەکانی 

زمانی کەمینەکان دابین دەکات. 
  ب��ە پوخت��ی، دەکرێت بڵێی��ن بە پێی 
ئاراستەی مافی زمانیی چارانخوازانە لە پالنی 
زمانی��دا، لەگەڵ بەکارهاتنی زمان لە خێزان، 
ل��ە مزگەوتەکان، لە ڕادی��ۆ و تەلەڤزیۆن، لە 
ڕۆژنام��ە و کۆرس��ەکانی فێرکردنی زمان، لە 
کەرتی تایبەت و کردنەوەی بەشی کوردی لە 

زانکۆی کوردستان بە شێوە کۆنترۆڵکراوەکەی 
چاراوە، کە چەن��د دامەزراوەیەکی ئەهلیی و 
وەک »نۆژین« و »زاگرۆس« و »سۆما«ن. بەاڵم 
ئەم دامەزراوانە نەک هەر بە هیچ جۆر لە الیەن 
دەوڵەتەوە لەبەر مەترس��ییەکانی داخس��تن 
و س��وتاندنیان پش��تگیری نەکراون، زۆرجار 
ئەندامەکانیان کەوتوونەتە بەر پەالماری هێزی 
س��ەرکوتکەری ئیتالعاتی سپای پاسداران و 
گیراویشن. هەروەها فێرکردنی زمانی کوردی 
لە کەرتی تایبەت و یان چاپ و باڵوکردنەوە 
لە پارێزگا و شارەکانی کوردستان وەک یەک 
نییە. کورد لە باکووری ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بەکارهێنان��ی  دەرفەتەکان��ی 
زمانی لێ بەرتەس��ک بووەتەوە 
ئەم  بەگشتی  و سنووردارکراوە. 
سیاس��ەتی چاران��ەی کۆماری 
زمان��ی  لەگ��ەڵ  ئیس��المی 
ک��وردی لەچوارچێوەی دابەش 
کردن��ی ئیداری��ی و کارگێڕیی 
واڵتەکەدا)تقس��یمات کشوری( 
بە پارێزگای سنە )کە دەوڵەتی 
ناوەندی تەنی��ا ئەو پارێزگایەی 
و  ناس��یوە(  کوردس��تان  ب��ە 
موکری��ان  تاڕادەیەکی��ش 
دەبەسترێتەوە کە وەک جەعفەر 
 )2 ٠ 1 2 ( می لئیس��ال شێخو
ئام��اژەی پێ دەکات، »ئاراس��تەی چارانێکی 

کۆنتڕڵکراو«ی گرتووتەوە بەر. 
ل��ە کرماش��ان و ئیالم  زم��ان هەروا بە 
کێشە دەبینرێت و هەوڵی ڕیشەکێش کردن، 
نوقس��تان کردن، ئاوێتە کردنی بەفارس��ی و 
لەڕاستیدا واکسینەکردنی دەدرێت. لە ناوچەی 
ئەردەاڵن بە ناوەندیی س��نە و لە موکریان و 
لە ورم��ێ لەگەڵی »دەچارێت«، بێ ئەوەی لە 
کاتی بەرهەڵس��تی کردن��ی پانتورکیزم یان 
پانئێرانیزمدا پشتی بگرێت. بە کورتی، زمانی 
کوردی لە ئاستی ئێراندا بەگشتی و بەتایبەتی 
لە کەرتی پەروەردە و فێرکردنی ڕەس��می لە 

بزووتنەوەی 
شوناسخوازانەی 

کوردیش
 بەرخۆدانی 

زمانی و کولتووریی 
کردووەتە 

بەشێک لە خەباتی 
نەتەوەخوازانەی خۆی و 

لەبوژاندنەوەی
 زمانەکەیدا 
چاالکانە 
بەردەوامە
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قۆناغی بنەڕەتیدا، وەک کێش��ە سەیر کراوە. 
هەروەها س��ەبارەت بە زمان وەک سەرچاوە، 
دەکرێت بڵێین لە پێوەندی لەگەڵ سیاسەتی 
دەرەوە و پێوەندییە نێودەوڵەتییەکانی زمانی 
کوردی لەب��واری میدیادا، وەک س��ەرچاوە 
لە ڕێ��گای »ت��ۆڕی میدیاییی س��ەحەر« و 
هەفتەنام��ەی »جام کورد« ب��ەکاری هێناوە، 
ب��ەاڵم ئ��ەم الیەنەش��ی پتر لە ئاراس��تەی 
»چ��اران« )tolerance(ی کل��ۆس 1998 و 
ئاراستەی »هەلپەرس��تانە«ی کلۆس و وایلی 
نزیکە تا لە ئاراستەی سەرچاوەی ڕویز.  هۆی 
ڕەچاوکردنی ئەم سیاسەتە زمانییە ئەوەیە کە:
 ک��ورد )نەتەوە(، زمان��ی کوردی)زمان(، و 
کوردستان)خاک(، لەباری جوگرافی، زمانی و 
نەتەوەیییەوە بەردەوامیی و پەیوەستەییەکەی 
پاراستووە، بزووتنەوەی ناسیۆنالیزمی سیاسی- 
کولتووریی کوردیش بەردەوام بووە، نەیتوانیوە 

پێشی پێ بگرێت. 
 وەک پاڵپش��تێکی تی��ۆری ب��ۆ گێڕانەوە 
باوکساالرانەکەی و گوتارە جەوهەرخوازانەکەی 
ل��ە ملمالن��ێ ناوچەی��ی )ئیقلمیی/هەێمی(
ئێران��ی  »جوگرافی��ای  بەن��اوی  ییەکان��دا 
فەرهەنگی«ییەوە لە دیپلۆماس��یی هەرێمیدا 

بەکاری دێنێت. 
 چاران لەگەڵ زمانی کوردیدا بە شێوەیەکی 
کۆنتڕۆڵ کراو، ئاستی ملمالنێی کورد بەرانبەر 
ب��ە خۆی ک��ەم دەکاتەوە و ل��ە ناوخۆدا لە 
ڕێی بژاردەی ریفۆرمیس��تیی کوردی سەربە 
دەس��ەاڵتی ناوەندیی��ەوە، وەک گەمەیەکی 
سیاسی بە ناوی »دەرفەت« و زەرفییەتەکانی 
دەکات.  تەفس��یری  بنچینەی��ی،  یاس��ای 
ئەم��ەش کەلینی نێوان هێ��زە کۆمەاڵیەتی 
و  دەکات  زیات��ر  ک��ورد  سیاس��ییەکانی  و 
س��وپاپەکانی دڵنیایی بۆ پاراستنی ڕێژیم لە 

بەرهەڵستییە نەتەوەییەکان چەور دەکات. 
 لەهەم��ان کات��دا، بە واکس��ینەکردنی بە 
زمانی فارس��ی وەک زمانی زاڵ، کوردییەکە 
پاس��یڤ دەکات و بەرەب��ەرە دەیگۆڕێ��ت بۆ 

شێوەزارێکی فارس��ی کە دوایە نموونەیەکی 
بەناوی »فارس��یی کرماشانی!!« و »مهابادی!!« 
ی��ان »س��نەیی!!«پێکبێت وەک هەموو جۆرە 
جیاوازە فارس��ییەکانی لە جۆری ئیسفەهانی 
یان کرمانی و ش��یرازی و ل��ە ئەنجامدا ئەم 
پەرەس��ەندنە بە سروشتی، ئاسایی و خوازراو 

بنوێنێت. 

ئەنجام
ملمالنێ و پێکدادانەکان��ی نەتەوەی کورد و 
دەسەاڵتدارانی ئێران مێژوویین و دەگەڕێنەوە 
بۆ پێش پێکهاتنی دەوڵەتی مۆدێڕن لە ئێران. 
ئەدەبیاتی کوردی چ بەنووسراو و چ بە گوتراو 
پێکدادانەکان��ی نواندووەت��ەوە و پێچەوانەی 
گێڕانەوە دروستکراوەکانی نەتەوەی فەرمانڕەوا، 
کورد خۆی وەک یەکەیەکی نەتەوەیی- زمانی 
لە هەرێمێک بەناوی کوردستاندا بینوە، نەک 
ئێرانی.  کولتووری  سەرزەمینی-  پاشکۆیەکی 
پێوەندییەکان��ی زمانی کوردی لە پاڵ زمانی 
فارسی، تورکی وعەرەبیدا ئاسایی و سروشتی 
بووە و خێزانەزمانی ک��وردی لە ژینگەیەکی 
فرەزمانی��دا پێکهات��ەی دەنگی، وش��ەیی و 
ڕێزمانیی خۆی پاراس��تووە و خاوەن جۆری 
جی��اوازی تایب��ەت بەخۆیەت��ی. ئاخێوەری 
ک��ورد س��ەرەڕای کار لێ��ک کردن��ە نێوان 
کولتوورییەکانی لەگەڵ نەتەوەکانی دراوسێی، 
ب��ە ه��ۆی بارودۆخ��ی ئایینی، سیاس��ی، و 
دەس��ەاڵتەوە لە ژینگەیەکی فرەزماندا ژیاوە، 
ب��ەاڵم مۆرک��ی کولت��وور و دونیابینییەکی 
کوردانە بە زم��ان و ئەدەبیاتەکەیەوە دیارە و 

پێی دەناسرێتەوە.
س��ەرکوتی زمان و داگیرکاریی سیاسی 
دەوڵەت-نەت��ەوەی  لەالی��ەن  -ئابووری��ی 
و  بەهێزکردووە  توندوتیژییەکان��ی  ئێران��ی، 
ڕێگ��ەی نەداوە فرەزمانی ب��ە تایبەتمەندییە 
پێش��ینییەکانی خۆی بەردەوام بێت. ئەوە لە 
حاڵێکدایە کە ڕەچاوکردن��ی مافی زمانی بە 
ش��ێوە بڕەوخوازانەکەی کە لەباری یاسایی و 



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719 78

بەڕێوەبەریدا پێویس��تیی بە بەڕەسمی ناسین 
و پش��تگیری کردن��ی دەوڵەت��ە، دەتوانێت 
ئاس��تی ئەو توندوتیژیی��ە خوێناوییانە کەم 
بکاتەوە و دەرفەت بۆ چارەسەری ئینسانی بۆ 
پێکەوەژیانێکی سەردەمیانە بە پێی پاراستنی 
س��ەروەریی سیاس��ی، ئاب��ووری، دەروونیی 
دووالیەن��ەی نەت��ەوەکان بڕەخس��ێنێت. بۆ 
باری ئێس��تای کوردستان و ئێران دوو بنەما 
هەی��ە کە بەش��ێوەیەک ل��ە واڵتێکی وەک 
کان��ادا لە پێوەن��دی لەگ��ەڵ فرەزمانی لەو 
واڵتەدا تاقی کراوەت��ەوە. یەکەمیان »بنەمای 
 the territorial language( »زمانی نیشتمانی
principle(یە. نەت��ەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
بنەم��ای  لەس��ەر  پێویس��تە  کوردس��تاندا، 
پەیوەستەییی  هەرێمی،  زمانی  پەیوەستەییی 
نەتەوەیی و نیشتمانیی خۆی بپارێزت تا دڵنیا 
بێت ل��ە مانەوەکەی لە س��ەر خاکی خۆی. 
نەت��ەوەی ک��ورد و زمانی ک��وردی دەبێ بە 
کوردستانی بوونی بمێنێتەوە تا بتوانێت هێزی 
خۆی بەدەس��ت بێنێتەوە وهەوڵی دەرچوون 
ل��ە کەمینە بوون بدات. ئەمە بۆ ئەو ش��ار و 
و گون��د و ناوچانەیە کە ک��ورد لەبەردەوامی 
و پێوەس��تەیییەکی ئەتن��ی و زمانیدا دەژیت 
و بەکوردس��تان ناس��راوە. »کوبک« لەکانادا، 
»کات��االن« لە ئیس��پانیا نموونەیەکی ئەو خۆ 
پاراس��تنەن. دووەم، بنەمای گەرەنتی کردنی 
 the( »مافی زمانی »بنەمای زمانی کەس��ێتی
personality language principle(یە. بە پێی 
ئەم بنەمایە مافی زمانی تاکەکان بێ گەڕانەوە بۆ 
پێگە جوگ����رافییەکەیان دەپارێزرێت.]36[ ئەم 
بنەمایە بۆ ئەو شوێنانە گونجاوە کە هێندێک 
گوند و ناوچەی کورد زم��ان لەگەڵ کۆمەڵە 
و گرووپ��ی زمانیی دیکەی غەی��ری کورددا 
تێکەڵن ولە پێک کەوتنێکی ئەتنی-زمانیدان، 
کورد لە تاران، لە هێندێک ش��اری باکووری 
ئێ��ران، لە هێندێک گوند و ش��اری بەش��ی 
باکووری ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان و هێندێک 
گوند و ش��ارۆچکەی تێکەاڵوی لە پارێزگای 

هەم��ەدان دەتوانێت لەس��ەر ئ��ەم بنەمایە 
بڕوات و مافی کەمین��ە زمانییەکانی دیکەی 
دانیش��تووی کوردس��تانیش هەروا بپارێزێت. 
بۆ نموونە، کان��ادا مافی زمانیی کەس��ێتیی 
فەڕانس��ەیی زمانەکانی لە دەرەوەی ویالیەتی 
کۆب��ەک پاراس��تووە)1982(. ل��ە پێوەندی 
لەگەڵ داگیرکاریی ش��ێوە ئێرانیدا، لەوانەیە 
دەرچوون لە ژێر نیری داگیرکاریی سیاس��ی، 
جوگرافی و ئابووری بۆ کورد ئاس��ان نەبێت، 
بەاڵم دەرکردن��ی داگیرکەر لە باری دەروونی 
و ل��ە زەی��ن و بیری نەت��ەوەی داگیرکراوی 
کورددا لەوەش ئەس��تەم ت��رە. تەنیا ئەوکاتە 
کۆلۆنیالیزم لە مێش��کە کۆلۆنیکراوەکاندا ڕاو 
دەنرێن کە نەت��ەوەی کۆلۆنیکراو داگیرکەری 
وەک کۆلۆنیالیس��ت ناس��یبێت، و بڕی��اری 
لە دژی  بەگژداچوون��ەوەی هەمووالیەن��ەی 
دابێت و باوەڕی بەمافی ڕەها و تەواوی خۆی 

هەبێت. 
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تێئۆریی ئاریایی و هیندوئەورووپی، 
ناسنامەیەكی داگیرکاریی دژ بە کورد 

هادی عەزیزی

ئاماژه
كێشەگەلێك كە لە ڕێی زمانەوانییەوە نەیدەتوانی ڕیشەی كورد بسەلمێنێ، هەمووی 

بوون بە هۆكار كە دەیڤید نیل مەكێنزی لە ساڵی 196٠ بەو ئاكامە بگا كە بۆ دۆزینەوەی 
ڕەگەزی كورد، پێویستە لە دەرەوەی گۆڤانی زمانەوانی بۆی بگەڕێن، شتێك لە دواتر لە 
سەر هەمان كێشە لە الیەن كاڤالی سفۆرزا لە زانستی چەند ڕشتەییدا تێكەل كرا، كە لە 
بەشێكیدا لە هەژدە خاڵی جیاوازدا لێكۆڵینەوەیان لە سەر خەڵكی كوردستان و دەور و 
پشتی كوردستان كردووە. سەرەتای لێكۆڵینەوەكان ئەوەیان دەرخست كە كورد لە گەڵ 

خەڵكی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست وێكچوونیان هەیە.



81گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719

لەم نووسینەدا، سەرەتا بە ئاراستەیەكی هەڵە 
دەست پێ دەكەین كە زۆرینەی ڕۆژهەاڵتناسان 
و مێژوو نووسان وەكوو مێتۆدێكی لێكۆڵینەوە 
و ئامرازێكی مێژوویی، كردوویانە بە ڕێچكە و 
لە سەر هەمان بنەماش دەوڵەتانی داگیركەری 
كوردستان و بەتایبەتی فارس، خۆیان لە سەر 

ئەو ڕێبازە بەهێز كردووە.
ئەم مێت��ۆدە وەك س��ەرەتایەك هیندە 
ڕێگە خۆش��كەر بوو هەتا فارسەكان تەنانەت 
لە ناوەندە ئاكادمییەكانیش��یاندا بە چەند قات 

زیاتر چەواشەكاریشی پێوە دەكەن.
نموون��ەی بەهێزی س��ەلماندنی ئەو درۆ 
و چەواش��ەکارییانەی ئ��ەوان وای ك��رد كە 
ناوەندەكانی لێكۆڵین��ەوە لە لەندەن كتێبێك 
لە سەر هەخامەنشی و كەسایەتیی كوورشی 
فارس��ی بنووسن و پێیان بسەلمێنن كە ئەوە 
ئێوە نین كە بەم شێوەیە باسی خۆتان دەكەن.
)Irving Finkel; The Cyrus Cylinder: The 
Great Persian Edict from Babylon(

ــاو  ن ــەی  هەڵەك ــێوازە  ش و  ــۆد  مێت
ڕۆژهەاڵتناسان و مێژوونووسان:

»بە شێوەیەكی نەریتی كوردەكان وەك ئێرانی 
و بنەچەكی ئێرانی دەناس��رێن، هەر بۆیە بە 
شێوەیەكی گشتی بە هیندوئەورووپی هەژمار 
دەكرێن، چونكە دەڵێن بە ئێرانی قسە دەكەن«
ئەم شێوازە بە گشتی لە الیان زمانەوانان 
و لێكۆڵەران��ی مێژووی زمان��ەوە پەرەی پێ 
دراوە و ئ��ەو فاكتان��ەی ك��ە وەك بنەڕەتی 
تێزەكە پشتی پێ سپێردراوە، تەنیا وێكچوونی 

زمانییە.
هەڵەی گ��ەورەی هەموو مێژوونووس��ان 
و لێكۆڵ��ەران ئ��ەوە ب��وو كە هی��چ كاتێك 
زمان��ی  نەیانتوانی��وە،  ی��ان  نەیانویس��تووە 
ك��وردی لەگ��ەڵ زمانە »ناس��امییەكان« �ی 
ن��او ڕۆژهەاڵتی ناوین ی��ان میزۆپۆتامیا لێك 
بدەنەوە، هەر چی لە لێكۆڵینەوەكانی ئەوانەوە 
دەرەكەوێت،خوێندنەوەیان لەسەر کورد تەنیا 

و تەنیا لە ڕووی مێژووی دەوڵەتی میدییەوەیە 
كە ئ��ەوەش، هەم��وو گریمان��ەكان بێ هێز 

دەكات.
سەرهەڵدانی دەستەواژەی هیندوئەورووپی 
و دواتر گۆڕانی بە هیندوئێرانی و هیندوئەڵمانی، 
هەروەه��ا تێك��ەڵ بوونی تێزێك��ی هەڵە بە 
ناوی »ئاریای��ی« لە گەڵ ئەم دەس��تەواژانە، 
مەجالێك��ی بۆ فارس ڕەخس��اند كە لە دوای 
ئەوەی لە س��ەردەمی موزەفەرەددین ش��ای 
قاجاردا یاسایەكی كرچ و كاڵی بنەڕەتییان بۆ 
دامەزراندنی واڵتێكی یەكدەس��ت نووسیبۆوە، 
بەم تێزان��ە لە س��ەردەمی ڕەزای پەهلەویدا 
نەخش��ەیەكی ن��وێ بە بااڵدەس��تیی فارس 
بە س��ەر نەتەوەكاندا بكێش��نەوە و »ممالك 
محروس��ە« كە ج��اران تا ڕادەی��ەك خۆیان 
بااڵدەس��تی خۆیان بوون، بە یەكجاری لە ناو 
واڵتێكی تازە بە ناوی ئێراندا بخنكێندرێن، كە 
كوردستانی ئێمەش لەم پیالنە بێبەش نەبوو.

بۆ ئ��ەوەی ئێمە بەرپەرچ��ی هەموو ئەو 
تێزان��ە بدەینەوە، پێویس��تە بە ش��ێوەیەكی 
بنەڕەتی هەموو تێزەكان ش��یتاڵ بكەین و بە 
س��ەر مێژوویاندا بچینەوە. شیكردنەوەی پێ 
بە پێی ئەم قۆناغانە دەتوانێ ڕۆشنگەرییەكی 
بەهێز بە ئێمە ببەخش��ێ، ك��ە دواتر بتوانین 
زیات��ر ل��ە حەقیقەتی »كورد و كوردس��تان« 

تێبگەین.
وەك س��ەرەتا باس��مان كرد ب��ە هۆی 
هەبوونی هەندێك بەڵگە و وێكچوونی زمانی، 
كورد بەستراوەتەوە بە لقی زمانە ئێرانییەكانەوە 
و ئ��ەوەش كارێكی وای ك��رد كورد بكەوێتە 
بازنەی زمانەكانی هیندوئەوروپییەوە كە زمانی 

كوردی لە هەموویان كۆنتر بوو.
مێ��ژووی تێئ��ۆری هیندوئەورووپی زۆر 
كۆن نییە و كاتی خۆی دادوەرێكی سەربازیی 
 sir william(بریتانیا بە ناوی سێر ویلیام جۆنز
jones 1746-1794( ك��ە وەك حاكمێك لە 
هیندوستانی ژێردەستی بریتانیا بڕیاری دەدا، 
س��اڵی 1786 بە س��ەرنجدان بە پەیوەندیی 
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نێ��وان زمانی سانس��كریت و یۆنانی و التین، 
بیرۆك��ەی هیندوئەوروپی بە مێش��كدا هات، 

بەاڵم ئەو كاتە هیچ ناوێكی لێ نەنا.
جۆن��ز لە ئێران��ی ئەو كات كە هێش��تا 
ناوی ئێ��ران نەب��وو، زۆری هاتوچۆ دەكرد و 
شارەزایییەكی باشیش��ی لە فارسیدا هەبووە، 
تەنان��ەت ئەو ب��ۆ فێربوونی زمان��ی عەڕەبی 
ماوەیەكی��ش لە ش��اری حەڵەب��ی ئەو كات 
ماوەتەوە كە بەش��ێكی زۆری دانیشتوانیشی 
كورد بوون، بەاڵم ئەم زاتە هیچ كات خۆی لە 
كوردستان و چیاكانی زاگرۆس نەداوە و تەواو 

لە زمانی كوردی بێ ئاگا بووە.
بیركردنەوە لەم  بۆی��ە  هەر 
تێزە لە ڕووی بنەڕەت و بناغەی 
زمانناسییەوە نەبووە، چونكە ئەو 
تەنیا بەو زمانانە قسەی كردووە.
پێش��تر لە الیەن هەندێك 
س��ەرنجی  دیك��ەوە  خەڵك��ی 
زمان��ە  نێ��وان  پەیوەندی��ی 
ئەورووپیی��ەكان دراب��وو، بەاڵم 
ئ��ەوە یەكەمی��ن ج��ار بوو كە 
كەس��ێك بەو جۆرە ئەو هەموو 
ببەس��تێتەوە  بەیەكەوە  زمانانە 
كە ل��ە ی��ەك دوور ب��وون و 
جۆنز زمانی سانسكریتیش��ی بە 

تێئۆرییەكەوە بەستبۆوە.
دواتر ساڵی 1813ی زایینی، لێكۆڵەرێكی 
 thomas(دیكەی بریتانی بە ناوی تۆماس یەنگ
ج��ار  یەك��ەم  ب��ۆ   )young 1773-1829
 )Indo-eropean(دەستەواژەی هیندوئەورووپی

بۆ ئەو كۆمەڵە زمانانە دانا.
ه��ەر ل��ەو س��ەروبەندەدا و دواتری��ش 
ئاڵمانییەكان بەم تێزەوە تێوەگالن و زۆرینەی 
جار لە ب��ڕی دەس��تەواژەی هیندوئەورووپی 
 )Indo-germanic(دەستەواژەی هیندوئەڵمانی
�یان بە كار هێناوە، ئەوەش بۆ ئەوە دەگەڕاوە 
كە ئاڵمانەكان دەستەواژەی هیندوئەورووپییان 

قەبوڵ نەدەكرد.

زۆرین��ەی لێكۆڵینەوەكان��ی ئ��ەو كاتی 
ئەورووپا لە سەر ئاراستەیەكی فكری دەكرا كە 
لە تەوڕاتەوە وەرگیرابوو و لێكدانەوەی هەڵە بۆ 
تەوڕات ئەوە بوو ك��ە پێیان وابوو ئەم زمانانە 
تەنها لە یەك بنەچەی زمان، بەڵكوو لە یەك 
ڕەگەزیشەوە هاتوون، ئامانجی ئەورووپییەكان 
ل��ەم گەڕانانەدا ئەوە بوومێ��ژووی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس��ت بدۆزنەوە. لە الیەكی دیكەش��ەوە 
ئ��ەوان بۆ دیتنەوەی ڕەچەڵەكی خۆیان لە ناو 

مشتومڕێكی زۆر كەوتبوون.
لە س��ەدەی هەژدە و نۆزدەهەمدا زۆر بە 
چڕی بە ش��وێن ڕەگ��ەزی خۆیاندا دەگەڕان 
و حەولیش��یان ئ��ەوە ب��وو لە 
بدۆزنەوە  ش��وێنێك  ڕۆژهەاڵت 
كە جێگەی سەرهەڵدانی ئایینە 
ئەورووپییەكانی  ب��وو.  كۆنەكان 
ئەو كات بە ش��ێوەی زانس��تی 
نەدەكرد، چونكە  ئەو كارەی��ان 
مەس��یحی  ئایینی  هەژمۆن��ی 
ل��ە ناو نووس��ینەكاندا باو بوو و 
لە هەمووش��ی گرینگتر هێشتا 
زانس��تی ئاركیۆلۆژی دەس��تی 
پ��ێ نەكردب��وو، ه��ەر بۆی��ە 
هەرچی ئ��ەوان دەیانزانی ناوی 
ئەو نەتەوانە ب��وو كە لە كتێبە 
ئایینییەكاندا باس��ی كرابوو، كە 
میدی یان ماد و فارس و جوولەكە و هیندی 
لە خۆ دەگرت، ئەو كات هێش��تا ناوگەلێكی 
وەك س��ۆمەری و هوری ناسراو نەبوون، هەر 
بۆی��ە ئەوان لە ناو ئەو نەتەوانەدا دەگەڕان كە 

ناویان دەزانین.
لە ئاكامی ئەو هەموو گەڕانەدا، گوتیان كە 
ئەم گەلە ئاری)aryan(بووە و مانای ناوەكەشی 

.)noble(یانی ڕەسەن
]ئەمە هەڵەیەكی ه��ەرە گەورەتر بوو كە 
ئەوان تێی كەوتن و لە بەش��ی س��ەلماندنی 
ڕیش��ە و ڕەگەزی كورد لە بەش��ی دووهەمی 
وتارەكەدا بە وردی و فورمولیزەكراو بەرپەرچی 

زۆرینەی
 لێكۆڵینەوەكانی ئەو 
كاتی ئەورووپا لە سەر 
ئاراستەیەكی فكری 

دەكرا كە لە تەوڕاتەوە 
وەرگیرابوو و لێكدانەوەی 

هەڵە بۆ تەوڕات ئەوە 
بوو كە پێیان وابوو ئەم 
زمانانە تەنها لە یەك 
بنەچەی زمان، بەڵكوو 
لە یەك ڕەگەزیشەوە 

هاتوون
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دەدەینەوە[

ب��ە پێی ب��اوەڕی ئەوان گوایە ئ��ەم گەلە لە 
باكووری هیندوس��تان ژیاون و دواتر بوونەتە 
سێ بەش كە بریتین لە مید یان ماد و فارس 
و سانس��كریت. یەكەمین جار ئ��ەو بڕیارە لە 
christian las- )ییەن كڕیس��تییەن الس��ێن
sen 1800-1876( ���ەوە درا. ئەو داوای كرد 
وشەی ئاری یان ئاریایی لە بڕی دەستەواژەی 
هیندوئەورووپی بە كار بهێنرێت وەك ناوێكی 
گشتی بۆ خێزانی زمانە هیندوئەورووپییەكان 
و ئ��ەو گەالنەی قس��ەیان پێ ك��ردووە، لە 
س��ەر ئەوەی ناوی ئاری، دەتوانێ هەستێكی 
هاوبەشی ڕەچەڵەكی و جوگرافیایی بە هەموو 
ئ��ەم خەڵكانەی ناو بازن��ەی هیندوئەورووپی 
ببەخش��ێ كە ئەمەیان وەك بڵێی لە س��ەر 
بنەمای مێژوویی س��ەری هەڵ��داوە كە تەواو 

نازانستی بوو.
ئاڵمانەكان پێش��تر لە س��اڵی 177٠ بە 
وش��ەی arier ئاش��نا ببوون كە ئ��ەوان ئەم 
وش��ەیەیان لە زمانەوانێكی پسپۆری هیندی 
 Abraham haycinthe و فارس��ی بە ن��اوی
anquetil-duperron وەرگرتب��وو كە ئەویش 
وشەكەی لە ئاڤێستا و Rigivida)سەرچاوەی 
 Larrimore end[ .هیندی كۆن( وەرگرتب��وو

]Eigen, 2006, p 175
بەاڵم هەڵبژاردنی ئەم ناوچەیە بنەمایەكی 
چەوت��ی هەب��وو، چونك��ە ئەوان ب��ە هەڵە 
تێگەیشتن لە تەوڕات بەو ئاكامە گەییشتبوون.
ل��ە تەوڕاتدا باس��ی ئ��ەوە دەكا هەموو 
gar-  ررۆڤایەتی لە باخی ئەدێن )جنات عدن

den of eden( �ەوە هاتووە.
]لە هەر دوو ئایینی كریس��تیان و جوودا 
باس��ی ئ��ەوە دەكرێت كە ئ��ادەم و حەوا لە 
ئەدێن��ەوە هاتوون و زاناكانیش زۆریان حەول 
دا ئەو شوێنە بدۆزنەوە، بەاڵم وەك دەگوترێت 
Ad-  ییرۆكەكە سۆمەرییە و ئادەم بە شێوەی
amu نووسراوە و ئەو ناوچەیەش الی سۆمەر 

 Tsumura, 1989, p( ک.]Edin پێ��ی دەڵێ��ن
)123

ئەورووپییەكان لە س��ەدەی هەژدەهەمدا 
باخ��ی ئەدێن �یان ب��ە ش��وێنێك دەزانی 
ك��ە دەكەوێتە الی كش��میر و تبت �ەوە و 
هەتاكوو س��ەدەی بیستەم لە سەر ئەو باوەڕە 
ب��وون، ب��ەاڵم دوای دەركەوتنی تێكس��تە 
س��ۆمەرییەكان، دەڵێن بنەچ��ەی تەوڕات لە 
س��ۆمەر و مێزۆپۆتامیاوە وەرگی��راوە و باخی 
ئەدێنی��ش هەر لەو ناوچەیەی��ە. بۆ بنەڕەتی 
زم��ان و ڕەچەڵەك و دیتنەوەی ئەو ش��وێنە 
بە پێی خواس��ت و بەرژەوەندیی واڵتان جێی 

گۆڕاوە.
لێكۆڵەرێك��ی ئاڵمانی ب��ە ناوی جولیۆس 
 )Julius Klaproth  1783-1835 كالپ��رۆس) 
كە مووچەخۆری رووس��ییای قەیسەری بوو، 
لە س��ەر ئەوەی ڕەوایی بە ئەم پڕۆژەیە بدات، 
ئاماژەیەكی ب��ۆ زمانەكانی ناوچەكە كردووە و 
باس��ی ئەوە دەكا ك��ە دوای تۆفانەكەی نوح 
مرۆڤ هەمووی پەنایان ب��ۆ چیاكان بردووەو 
بنەچەك��ی مرۆڤ ل��ە هیمالی��ا و قەوقازەوە 
دەس��ت پێدەكا. بۆ پاداش��تی ئەو كارەی كرا 
بە ئەندامی ئاكادیمیای ڕووس��ی و دواتریش 
نازناوی ئاكادێمیس��ییەنی پاش��ایەتیان پێدا. 

)Eigen and larrimore, 2006, p 173(
لە ڕاستیدا تێئۆریی ئاریایی و ئەورووپی لە 
هەموو س��ەردەمێكدا بە مەبەستی سیاسی بە 
كار هات��ووە. figueira 2002 فیگوێریا لە دوو 
توێی كتێبێكدا باس لە بەكارهێنانی ناسنامە 
جیاوازەكان بۆ مەبەس��تی جی��اواز دەكات و 
بەش��ێكی زۆریشی بۆ ئەفس��انەی ئارییەكان 

تەرخان كردووە.
چ��ۆن  ك��ە  دەگێڕێت��ەوە  فیگیوێری��ا 
بریتانیاییەكان سودیان لەو تێئۆرییە وەرگرتووە 
و چ��ۆن بە یارمەتیی ئەو ئەفس��انەیە خۆیان 
لە گەڵ هیندیی��ەكان كردووەتە هاوڕەگەز و 
مانایەكی مێژووی��ی و ڕەوایان بە داگیركردن 
و حوكمڕانی لە هیندوستان داوە و خۆیان بە 
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تەواوكەری ئاریایییەكان داناوە، ]وەك ئەوەی 
وا ئێستا ڕێك فارس دەرحەق بە كورد دەیكا[.
هەروەها چینی خوێندەوار و دەسەاڵتداری 
هیند لەم تێئۆرییە كەڵكی��ان وەرگرتووە كە 
خۆیان بە هاوشان و هاوڕەگەزی بریتانیایییەكان 
بزانن، بۆخۆش��یان هەندێك ش��تیان بە ئەم 
تێئۆرییە زیاد كردبوو كە دەیگوت: هیندی لە 
ڕەگەزی پاكی ئارین و ئایینی هیندووسی لە 
بنەڕەتدا ئایینی ئاریایییەكان بووە و ئیسالم و 
ئایینەكانی دیك��ە تێكیان داوە. ئەم بیرۆكەیە 
ئێستاش هیندووەكان وەك چەكێكی سیاسی 

كەڵكی لێ وەردەگرن.
ئەو تێئۆرییە هەتا ئەمڕۆش 
لە ن��او ئێران��دا س��وودی لێ 
وەردەگ��رن و ب��ە مەبەس��تی 
مانادان بەم نەخشە سیاسییەی 
ئێ��ران، فارس��ەكان خۆیان بە 
ئاریایی دەزان��ن و بە كوردیش 
و  ئاریای��ی  ت��ۆش  دەڵێ��ن 
ڕەسەنیت و هەموومان لە یەك 
نەتەوەكان��ی  و  ڕەچەڵەكی��ن 
ع��ەرەب و ت��ورك دەبنە هۆی 
تێكدان��ی واڵت��ی ئاریایییەكان. 
بەم ش��ێوەیە دەیانهەوێ كورد 
ب��ۆ الی خۆی��ان ڕابكێش��ن و 
ك��ورد حوكمڕانی��ی ئێ��ران بە 

بەش��ێك لە ڕاستیی مێژوویی بزانێت و لە ناو 
ئەم نازناوە ئەفس��انەیییە قەبوڵی دەسەاڵتیان 
ب��كات و لە هەم��ان كاتیش��دا ئێرانییەكان 
دەیانهەوێ مانایەكی مێژوویی بە پان ئێرانیزم 
ب��دەن. زۆربەی جار بە ك��ورد دەڵێن: تۆ لە 
خێڵە ئاریایییە ڕەس��ەكانی و وەكوو ئەوە وایە 
میداڵیای خەاڵت بە كورد ببەخش��ن. نكۆڵی 
ل��ەوە ناكرێ كە پەیوەندیی نێوان بە ناو زمانە 
هیندوئەورووپییەكان هەیە، بەاڵم دەستنیشان 
كردنی یەك ڕەگەز وەك بنەچەی ئەو زمانانە 
شتێكی مەحاڵە، لە بەر ئەوەی زمان و ڕەگەز 

دوو شتی جیاوازن.

م��ەرج نییە هەم��وو ئەوانەی ب��ە زمانی 
هیندوئەورووپی قس��ە دەكەن لە یەك ڕەگەز 
بن و جگە لەوەش هیچ بەڵگەیەكی زانس��تی 

نییە پاڵپشتی ئەو بۆچوونە بكات.
ئ��ەم هەاڵنە ت��ا ڕادەیەكە ك��ە رودیگێڕ 
ئیش��میتی ئاڵمان��ی)schmitt rûdiget( باس 
 gilbert(لە تێزی زیرەكانەی ژیلبێ��رت الزاد
 compendium دەکات ل��ە كتێب��ی )lazard
lingurum iranicarum ك��ە ب��ە ناوی زمانی 
ئێرانی و ئاریاییەوە، دەگەرێتەوە بۆ س��ەر ئەو 
كتێبەی كە بە سیاسەت و بناغە لە ئاڵمان لە 
 Grundriss der[ .س��اڵی 19٠3 چاپ كراوە
 iranischen philologie, wilh

]geiger-ernst kuhn
ل��ەم كتێبەدا ب��ە بیانووی 
وێكچوونی زمان، بە ئاشكرا پەرە 
دەدرێ،  ئێرانچییەتی  هزری  بە 
بێ ئەوەی باس��ێك لەوە بكەن 
ك��ە تێ��زی هیندوئێرانی چۆن 
ئەوانە  هەم��ووی  لە  دامەزراوە. 
 Joyce( خراپت��ر ژوی��س بل��و
blau( وەك كوردیزانێ��ك ك��ە 
زیاتر ش��ارەزایی لە كورمانجیی 
چەن��د  ب��ە  هەی��ە،  ژووروودا 
نووس��ینێكی زمان��ی دەیهەوێ 
ڕەچەڵەك و نەتەوەی كوردیش 
لە بەر یەك بپچڕێنێ و هەورامی و زازا وەك 
نەتەوەی جیاواز نیشان دەدا و لە زمانەوانەوە 
دەبێت بە ئاركیۆلۆژیست. ]ژویس بلو ئێستا لە 
ئەنستیتۆی بەناو نەتەوەیی كورد لە پاریسە و 

شاگردی كامەران بەدرخان بووە[.
لە گەڵ گۆڕانی باری سیاسی و كۆمەاڵیەتی 
ل��ە ئاڵمانەكاندا ئەم تێئۆریی��ەش گۆڕانی بە 
 Eigen and(س��ەردا هات و ئەیگن و الریمۆر
larrimore, 2006( لە كتێبێكدا بە ناو نیشانی: 
داهێنانی ڕەگەز لە الیەن ئاڵمانەكانەوە، باس 
لەوە دەكەن كە ئاریایی وەك ئەفسانەیەك لە 
س��ەدەی هەژدە و ن��ۆزدەدا پەرەی پێ دراوە 

نكۆڵی لەوە ناكرێ كە 
پەیوەندیی 
نێوان بە ناو 

زمانە 
هیندوئەورووپییەكان 

هەیە، بەاڵم دەستنیشان 
كردنی یەك ڕەگەز وەك 

بنەچەی 
ئەو زمانانە شتێكی 

مەحاڵە، لە بەر ئەوەی 
زمان و ڕەگەز دوو شتی 

جیاوازن
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و دواتری��ش تەنان��ەت بووەتە هۆی ئەوی كە 
 the german« .ڕەگەزیشی لە سەر دابمەزرێت

»in vention of race
لەم كتێب��ەدا دەڵێ: ئەفس��انەی ئاریایی 
دوورە لە زانس��ت و پێداگریش��ن لە س��ەر 
ئەوەی ئاریایی تەنیا وەهمێكە. ئاریا یان هاریا 
ناوچەی��ەك بووە لە باكووری ئەفغانس��تان و 
باكووری ڕۆژهەاڵتی ئێرانی ئێستا و باشووری 
توركەمەنس��تان كە هی��چ پەیوەندییەكی بە 
زانستی زمانناسی و ڕەگەزناسییەوە نییە، هەتا 

ڕەچەڵەكیشی لە سەر بدۆزنەوە.
هەر بۆیە ئێمەی كورد بەم جوگرافیایەی 
ئێس��تامان كە نێوان چوار دەوڵەتی داگیركەر 
و هەروەه��ا بە پیالن��ی زلهێزانی دنیا دابەش 
ك��راوە، دەبێ زۆر بە وردی لە س��ەر زمان و 

ڕەچەڵەكی كورد هەڵوێست بگرین.

ــەر  ڕەچەڵەكی كورد و لێكۆڵینەوە لە س
ئەم ڕێبازە

وەك لە بەش��ی یەكەمدا باسمان كرد كە بە 
گریمان��ەی وێكچوونی زمانی دەیانویس��ت و 
دەیانهەوێ ڕەچەڵەك بۆ كورد بدۆزنەوە و بە 
زۆر بە ئێرانییەوە بلەكێنن. بەاڵم پێشكەوتنی 
زانس��ت و بە پێی نوێتری��ن لێكۆڵینەوەكانی 
DNA لە مرۆڤناس��یدا، نیش��انی داوە كە بە 
چوون��ەژوورەوە بۆ ناو ڕیش��ەی س��ەرەتایی، 
ئ��ەژدادی ك��ورد باپیری ئ��ەو مرۆڤانەن كە 
لە دەش��تە كش��ت و كاڵییەكان��ی باكووری 
نێئۆلۆتیك واتە كوردس��تانی ئەم��ڕۆ ژیاون 
و ئ��ەم جوگرافیای��ەش بە گش��تی باكووری 
ڕۆژاوای ئێران��ی ئێس��تا و ڕۆژهەاڵتی نزیك 

ئوراسیا)نێوانی ئەورووپا و ئاسیا( دەگرێتەوە.
ئەژدادی كورد لە ڕێگەی ئەو كۆچەرانەی 
كە ل��ە ئاس��یای ناوەڕاس��تەوە هات��وون بە 

شێوەیەكی میلیتاریزەكراو بە ئێرانی كراون.
ئ��ەم داتا نوێیانە نیش��انی داوە كە كورد 
لەم كۆچەران��ە نییە كە بە ن��اوی ئێرانی لە 
ئاسیای ناوەڕاس��تەوە هاتوون و هەروەها لەو 

كۆچەرانەش نییە كە لە ئەورووپاوە هاتوون.
ئەم نێرینە نوێیە دەیس��ەلمێنی كە كورد 
لە باری زمان و ئیتنیك و نەژاد باگراوەندێكی 
جی��اوازی هەیە كە ئ��ەوەش دەگەڕێتەوە بۆ 

باپیرانی كورد.
ئ��ەم بەرچاوروونییەش كە دەڵێ كورد لە 
ژێنێك و تۆرەمەیەكی جیاوازن لە زانس��تێك 
بە ناوی زانستی چەند رشتەیی وەدەست دێ 
palaeo/archeo-genetic evi-  ەە بریتییە لە:
Main- گۆڤان)شواهد( ی دێرینەناسی dence
ly DNA research on skeleton لێكۆڵین��ەوە 
لە س��ەر ئێسك و پرووس��ك یان ئیسكلێت 
Evolutionary anthropology-DNA gene-
alogy of people living today مرۆڤناس��یی 
گەشەیی/گەشەكردوو لەو مرۆڤانەی وا ئێستا 
Historial terminology-mainly cu-  ەەژین
nei زاراوەكان��ی مێژوو- ڕێڕەوی ڕاس��ت یان 
Onomasticon, linguistics)in pat-  ەەت��ی
 icular re constraction of old-irania using

)the example of ergative
زانستیی بنچینەییی زمانەوانیی مێژوویی 
بۆ ناوی تایبەت)چاك كردنەوەی ئەو ناوانەی 
وا لە ئێران��ی كۆندا هاتووە وەك زمانێكی بێ 
كەماس��ی( Sience of history ك��ە دەبێتە 
زانس��تی مێژوو. هەموو ئەم زانستانە پێكەوە 

ئەم زانستە نوێیەیان پێك هێناوە.
ئ��ەم زانس��تە كاتێ��ك ب��ۆ یەكەمج��ار 
سەربەخۆیی كوردی وەك ڕەچەڵەكی جیاواز 
و خەڵكی ڕەسەن سەلماند لە الیەن دوو كەس 
لە ئان ئاربوور و بۆستۆنی ئامریكا هاتە ئاراوە كە 
 gernot(ل.ویندفۆهێر گیرنۆت  كەسانەن:  ئەم 
l.windfuhr( ك��ە ئێرانۆلۆژیس��تە و هەروەها 
كە   )anatole a.klyosov(ئا.كلیۆسۆڤ ئاناتول 

ژێنۆلۆژیستە.

شرۆڤەی سەلماندنی ڕەچەڵەكی كورد:
ك��ورد لە مێ��ژوودا هەر لە س��ۆمەرەوە هەتا 
ئاش��ووری و ئەكەدی و یۆنانی هەر كامەیان 
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ناوێكیان بۆ نووسیوە كە ئەمەش دەگەڕێتەوە 
بۆ دەرك نەكردنی ناوی ڕاس��تەقینەی كورد 
و هەروەه��ا ئەوەی كە هەر كامەیان بە زمانی 

ئاخاوتنی خۆی ناوی كوردی هێناوە
بەاڵم یەكەمین لێكۆڵینەوەكان لە س��ەر 
كورد لە الی��ەن دوو مس��یۆنێری ئیتالییەوە 
دەس��تی پ��ێ كرد ك��ە لە الیەن كلیس��ای 
كاتۆلیك��ەوە ب��ۆ بە مەس��یحی كردنی كورد 

ڕاسپێردرابوون.
ئ��ەم دوو ئیتالییە ب��ە ناوەكانی مائۆریزیۆ 
 )maurizio garzoni 1734-1804(گارزۆن��ی
 giuseppe campanile(و ژۆزێ��پ كامپانی��ل
1835-1762( هەندێك كتێب و نووس��ینیان 
لە س��ەر ك��ورد و زمانەكەی هەیە. س��اڵی 
199٠ ی زایینی لە الیەن كەسێكی دیكەی 
ئیتالیی��ەوە بە ن��اوی لوییگی ل��وكا كاڤاڵی-
luigi luca cavali-sforza 1922-(س��فۆرزا
2018( ل��ە لێكۆڵینەوەی��ەك لە ژێ��ر ناوی: 
 the( مێ��ژووی جوگرافیای ژێنەكان��ی مرۆڤ
 )history and geography of human genes
گۆمی هەموو لێكۆڵینەوەكانی دنیای شڵەقاند 
و بیرۆكەیەكی نوێی س��ەبارەت بە كورد هێنا 
ئاراوە كە دەیس��ەلمێنێ كورد نە لە ئاس��یا و 
نە ل��ە ئەورووپاوە نەهات��ووە، بەڵكوو خەڵكی 

ڕەسەنی كوردستانن.

شی كردنەوەی تێگەیشتنە هەڵەكان لە 
كورد كە جاران كرابوون

1 هەڵەی��ەك بە ن��اوی ك��ورد و باكووری 
ڕۆژاوای ئێران 

ئەم تێئۆرییە بە هەڵ��ە میدی یان مادەكانی 
بە ه��ۆی وێكچوونی زمانی ب��ە هیندوئێرانی 
بەس��تووەتەوە و دەیهەوێ بڵ��ێ كورد وەك 
نەوەی مادەكان ئیرانین، چونكە بە ئێرانی قسە 
دەكەن.ئەم شتە تا ئێستاش وەك دامەزراوەیی 
باس دەكرێت بەاڵم وش��ەی زۆر لە مادەكاندا 

نەدۆزراوەتەوە كە ئەوە بسەلمێنێ.
ئەو تێئۆرییە كە كورد مادەكانن لە سەدەی 

نۆزدەه��ەم لە الیەن مێژوونووس��ێكی ڕۆمای 
 barthold(كۆن بە ن��اوی بارتوڵد جۆرج نیبور
georg niebur 1776-1831( ك��ە بە ئاڵمانی 
نووسیبووی س��ەری هەڵدا، كە نووسەر دەڵێ 
vor- ]وورد نیوە ئارامی ونیوە ماد و فارس��ن. 
]träge über alte geschiche, Berlin, 1843

half aramaeie and half median-{
persian people{{kurden ein halb ara-
 mäisches und halb medisch-persian che

{volk
دواتر ئەم تێئۆرییە كە كورد لە مادەكانن 
لە الی��ەن مێژووناس��ی ڕووس��ی ڤالدیمیر 
vlad-(  ییدۆرڤیچ مینۆرسكی بە جیهانی كرا.

)mir fedorvich minorsky 1877-1966

2 باكووری ڕۆژهەاڵتی ئێرانی ئەمڕۆ:
ئ��ەم تێئۆرییە ل��ە الیەن ڕۆژهەاڵتناس��ێكی 
 albert(سوئیسییەوە بە ناوی ئاڵبێڕت سوسین
socin 1844-1899( هاتووەت��ە ئ��اراوە کە لە 
grundriss der iranis- )وووسێنیكدا بە ناوی 
chen philologie( ب��اس لەوە دەكا كە كورد 
لە ڕۆژهەاڵتی ئێرانەوە هاتوون و دواتر بەرەوە 

ڕۆژاوا ڕۆیشتوون.

3 باشووری ڕۆژاوای ئێران:
ئ��ەم تێئۆرییە ل��ە ئەوانەی دیكە س��ەقەتتر 
ب��ە هۆی وێكچوون��ی زمانی نێ��وان كورد و 
بەل��وچ و فارس دەڵێ: كورد و بەلوچ و فارس 
ڕیش��ەیەكی ئیتنیكیان هەیە وكورد خەڵكی 

باشووری ڕۆژاوای ئێرانن.
ئەم لێكۆڵینەوەیە س��اڵی 2٠٠9 لە الیەن 
كەس��ێكی ئەرمەنیی لەدایكب��ووی ئێران كە 
ئێستا لە ئەرمەنستان دەژی، بە ناوی گارنیك 
ئاس��اتریان )Garnik asatrian( پێداگریی لە 
س��ەر كراوەت��ەوە كە ئەوەش زیات��ر بۆ ئەوە 
دەگەڕێت��ەوە ئەرمەن��ی هەر لە س��ەردەمی 
داگیركارییەكانی تیگران پاش��ا لە سەردەمی 
ئەش��كانییەوە خ��ۆی ب��ە خاوەن��ی ورمێ و 
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باك��ووری كوردس��تان دەزانێ و ب��ە هەموو 
باكووری  ڕوانگەیەك ح��ەول دەدەن الیەنی 

كوردستان بۆ ئەرمەنی بگەڕێننەوە.
دواتر ئەو تێزەش لە الیەن ئێرانۆلۆژیستێك 
Genot wind- )ەە ناوی گێرن��ۆت ویندفۆهێر
fuhr( بەرپەرچ دراوە و دەڵێ: هیچ بەڵگەیەك 
نیی��ە ئ��ەوە بس��ەلمێنێ و هەرچ��ی هەیە 
سەلماندوویەتی كورد لە سەرووی فارسەكاندا 

ژیاون.
ئەم تێئۆرییانە كە بە تایبەتی لە سەر كورد 
ئاماژەمان پ��ێ كردن، هەموویان لە تێزەكانی 
سەدەی نۆزدەهەمەوە س��ەرچاوە دەگرن كە 

دەیانهەوێ لە ڕێگەی وێكچوونی 
زمانیی��ەوە رەگ��ەز و ڕیش��ە و 

جوگرافیای كورد دیاری بكەن.
تەواوی ئ��ەو تێزانەی هەتا 
ئێستا لە سەر كورد نووسراون لە 
الیەن ئەنجومەنی ئانترۆپۆلۆژیی 
ئامری��كاوە بە تون��دی بەرپەرچ 

دراونەتەوە و دەڵێن:
»ئ��ەوەی هەت��ا ئێس��تا لە 
س��ەر كورد نووس��راون هیچی 
ڕاس��ت نین، چونك��ە هەمووی 
و  ڕەگ  دەدەن  ح��ەول 
كورد  بۆ  هاوبەش  ڕیش��ەیەكی 
American an- )ددۆزن��ەوە« 

tropological association( )e.g ameri-
 can journal of physical anthropology,

)vol.101]1996[569-570
ل��ە ڕابردوودا زۆر نموونەی وا هەبوون كە 
بۆ س��ەلماندنی ڕەگ و ڕیش��ەی نەتەوەیەك 
لە زانستی زمانناسی كەڵك وەرگرن. تەواوی 
ئەوانە لە كاتێكدان كە هەندێك زاناش دەڵێن 
كورد هەر چیایی بوون. بەاڵم، بەردی بناغەی 
س��ەلماندنی كورد لە الیەن دوو زاناوە دارێژرا 
ك��ە دەڵێن كورد نەوەكانی گۆتی و لۆلۆیین و 

خەڵكی ڕەسەنی زاگرۆسن.
ئەوانی��ش نیك��ۆالی یاكوڤێلڤی��چ مار و 

nikolai yako- )ااڤیگدۆر س��پایزەر ب��وون. 
velvich marr 1864-1934()ebhraim avig-
dor speiser 1902-1965(]speiser, meso-

]potamian orogins, 1930, 110-119
ئەم كێش��انەی كە لە ڕێی زمانەوانییەوە 
نەیدەتوانی ڕیشەی كورد بسەلمێنێ، هەمووی 
بوون بە هۆكار كە ئێرانۆلۆژیس��تی بریتانیایی 
دەیڤید نیل مەكێنزی لە ئاڵمان لە ساڵی 196٠ 
ب��ەو ئاكامە بگا كە بۆ دۆزین��ەوەی ڕەگەزی 
كورد، پێویستە لە دەرەوەی گۆڤانی زمانەوانی 
the orgi- ]ۆۆی بگەڕێن و نووسێنیكی بە ناوی 
nis of kurdish transactions of the phib-
logical society,1961:p8[ باڵو 

كردەوە.
ش��تێك لە دواتر لە س��ەر 
ل��ە الی��ەن  هەم��ان كێش��ە 
كاڤال��ی س��فۆرزا لە زانس��تی 
چەند ڕش��تەییدا تێك��ەل كرا، 
ڕووناكییەكی زیاتری بەخش��ی، 
باس��مان  پێش��تر  وەك  ك��ە 
ك��رد لە ژێ��ر ن��اوی مێژووی 
مرۆڤ،  ژێنەكانی  جوگرافی��ای 
ك��ە لە بەش��ێكیدا ل��ە هەژدە 
خاڵی جیاوازدا لێكۆڵینەوەیان لە 
سەر خەڵكی كوردستان و دەور 
و پش��تی كوردس��تان كردووە. 
س��ەرەتای لێكۆڵینەوەكان ئەوەیان دەرخست 
كە كورد لە گەڵ خەڵكی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

وێكچوونیان هەیە.
ئەم وێكچوونە سەرەڕای تێكەڵیی ژینگە و 
فەرهەنگ و زمان، توانی ئەوە بسەلمێنێ كورد 
لە گەڵ خەڵكی ڕۆژهەاڵتی ناوین و ئوراس��یا 

وێكچوونی زیاترە.
 gernot windfuhr چەن��د س��اڵ دوات��ر
ل��ە وتارێك��دا لە ann abor ب��اس لەوە دەكا 
كە ك��ورد DNA �ەكی جیاوازت��ری هەیە، 
سەرەڕای ئەوەیكە وێكچوونی لە گەڵ خەڵكی 

ئەو ناوچەیە هەیە.

ئەم داتا 
نوێیانە 

نیشانی داوە 
كە كورد لەم 
كۆچەرانە نییە 

كە بە ناوی ئێرانی لە 
ئاسیای 

ناوەڕاستەوە 
هاتوون و 

هەروەها لەو 
كۆچەرانەش نییە كە لە 

ئەورووپاوە هاتوون
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ه��ەر بۆی��ە ویندفۆهێ��ر س��ەبارەت بە 
لێكۆڵینەوەكان��ی ئاكامێكی سەرنجڕاكێش��ی 
پێش��كەش كرد كە بە س��ێ دەستە دابەش 

دەبوون.
1 كورد و كاسپییەن

2 ئێرانی و فارس وەك ناوڕاستی ئێران
3 هەزارەی تاجیك)دەری و پەشتوو(

لە لێكۆڵینەوەكەی سفۆرزا و هاوكارەكانی 
كورد وەك بەش��ێك ل��ە خەڵكی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس��ت لە كاسپییەنەكان نزیكترە هەتا لە 

فارسەكان و ناوەڕاستی ئێرانی ئەمڕۆ.
هەتا پێش 199٤ كە ئەم جۆرە لێكۆڵینەوەیە 

ك��ە بێت چەند زانس��ت تێكەڵ 
بكا نەبوو.ئەم زانس��تە نوێیە ئەم 
س��نوورەی بەزان��د كە پێش��تر 
باسێكی كالسیكی لە سەر كورد 
دەكرد؟! كە تەنیا لە ڕێی زمانەوە 
بوو كە ل��ە مەیدانێكی گەورە و 
ئیتنیكیدا خ��ۆی بینیبۆوە، هەر 
ئەوان��ەش بوون بە ه��ۆكار هەتا 
ئەوە نیش��ان بدرێت كە كورد لە 
ڕۆژهەاڵت��ی ناوین و میزۆپۆتامیا 

نزیكە هەتا ئێران.
لێكۆڵن��ەوە  ئ��ەم  دوای 
گرینگانە لە ئاستی ناونەتەوەییدا 
كۆمەڵێ��ك بەدواداچوونی دیكە 

ك��را كە لێ��رەدا باس��یان دەكەی��ن و وەك 
نزیكتری��ن و نوێتری��ن لێكۆڵینەوەكانی گۆی 
زەوی لە سەر ڕەچەڵەكی كورد جێی بایەخن.
ئەم لێكۆڵینەوانە لە ڕێی بەدەس��تهێنانی 
ژێن و DNA ئێسكلێتە كۆنەكانی كوردستان و 
مرۆڤی كوردی ئێستا بەراوەرد كراون و تەنانەت 
ئەوەش دەركەوتووە كە هەتا دوێنێ دەیانگوت 
ه��ەورام و زازا لە ڕەگەزی ك��ورد دوورن، بە 
پێچەوانە هەموو كورد لە كوردستان لە هەموو 
شێوەزارەكان و لكەزارەكان، سەرەڕای هەورزا 
و نشێوی جوگرافیا، یەك ڕەچەڵەكیان هەیە.

ئ��ەم تاقیكردنەوان��ە لە ڕێی بە دەس��ت 

 Mtdna, y-Dna, y-chromosome هێنان��ی 
كراوە كە پێش��ەكی ئەم وش��انە بۆ ناساندن 

شیتاڵ دەكەین.

Mtdna
ئ��ەم ب��ەش و پێكهاتەیە دەگرێت��ەوە كە لە 
ناس��ینی ژێندا لە دایكەوە ب��ە مناڵ دەگا و 
دەكرێت لە ڕووی ئەم لێكۆڵینەوەیەوە ڕەگەز 
و ڕیش��ەی دایكی مناڵ بدۆزرێت��ەوە كە بۆ 
ناسینی ڕەگەز  لە الیەن دایكەوە كەڵكی لێ 

وەردەگرن.

Y-Dna
لێكۆڵینەوەیەك��ی تایبەت��ە كە 
ئەویش بۆ ڕەچەڵەكناسیی ژێنی 
مرۆڤ كەڵكی لێ وەردەگیرێت.

Y-chromosome
ل��ە  لێكۆڵینەوەیەك��ە 
ڕەچەڵەكناس��یدا ك��ە باس لە 
میرات��ی باوك بۆ ك��وڕ دەكا لە 

ڕێی ژێنۆلۆژییەوە.

یەكەم لێكۆڵینەوە نوێیەكان
لە ڕێی ئ��ەم مێت��ۆدە نوێیە و 
بەراوەردكردنە، لە ساڵی 2٠٠٠ 
ب��ەوالوە لێكۆڵینەوەكان بە ش��ێوەیەكی چڕ 
دەستیان پێ كرد كە سەرەتا لە سەر كوردانی 
توركەمەنس��تان و ناوچ��ەی فی��رووزە تاقی 
كراوە، هەت��ا وەك نزیكترین ڕاگواس��تووانی 
ك��ورد لە س��ەردەمی س��ەفەویدا كە لەگەڵ 
كوردانی خۆراس��ان كۆچبەر ببوون، شتێكی 
نوێ وەدەرخا كە خۆشبەختانە لێكۆڵینەوەكە 

سەركەوتوو بوو.
دواتر زنجیرەیەكی دیك��ە لە لێكۆڵینەوە 
لە نێوان كوردانی گورجس��تان و كوردەكانی 
ئەرمەنس��تان و كوردەكانی باكوور و كوردی 
باش��وور بە ئێزدی و موس��وڵمانەوە كرا، كە 

ئەم نێرینە 
نوێیە 

دەیسەلمێنی 
كە كورد لە باری 
زمان و ئیتنیك

 و نەژاد 
باگراوەندێكی 

جیاوازی هەیە كە 
ئەوەش 

دەگەڕێتەوە 
بۆ باپیرانی 

كورد
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خۆش��بەختانە وێكچوونێكی زۆری هێنا ئاراوە 
و زیات��ر كوردی لەم ئیس��ك و پرووس��كانە 
نزی��ك كردەوە كە هەزاران س��اڵ لەوە پێش 
لە كوردستان ژیاون و ئەنجامێكی ئاكادیمیی 
گەورەی بە دەستەوە دا هەتا كورد لەم زنجیرە 

ئەفسانەییەی ئێرانی بوون بپسێنێ.
س��اڵی 2٠٠5 لە الیەن كەسێك بە ناوی 
ئیڤ��ان ناس��یدز )ivan nasidze( لە ناوەندی 
ئانترۆپۆلۆژیی ئاڵمان لێكۆڵینەوەیەكی جددی 
لە سەر ژێنی كورد كرا كە جیاوازیی ئێم.تی دی 
ئێن ئەی و جیاوازی وای.كرۆمۆزۆمی كوردیان 
دەرخست و س��اڵی 2٠1٠ لێكۆڵینەوەیەكی 
چەند ڕشتەیی دێرینە ناسیشیان تێكەل كرد.
ناوەندی ئانترۆپۆلۆژیی ئامریكا و كەسانێكی 
وەك گێرنۆت ویندفۆهێر و ئاناتول كلیۆسۆڤ 
پش��تیوانییەكی بەهێزیان ل��ەم لێكۆڵینەوەیە 
كردووە و كەس��ێكی وەك كلیۆسۆڤ دیسان 
ب��ە رەخنە گرتن لە گرووپ��ە كۆچەرییەكانی 
ناوەڕاس��تی ئاسیا، بە لێكۆڵینەوەیەكی وەردتر 
توانی ئەوە بس��ەلمێنێ كە كورد »باپیری ئەو 
شوانە كۆچەرانەنن كە هەزاران ساڵ لەوە پێش 
لە میزۆپۆتامیا و ناوچە كش��ت و كاڵییەكانی 

باكووری میزۆپۆتامیا ژیاون«.
ئەم ناوچەیەی كە كورد بۆ جاری یەكەم 
لە چاخی نێئۆلێتیكدا لە وێ ژیاوە، دەكەوێتە 
الی باكووری كوردستان و نزیكە لە پەرستگای 
گرێ ناڤۆك��ێ لە ناوچەی خەرابەرش��ك لە 
نزیك ش��اری رحای باكووری كوردستان كە 
كۆنترین پەرەستگای كۆچەرییە، كە دواتریش 
ئ��ەم لیكۆڵینەوەیە ئ��ەوە دەس��ەلمێنێ كە 
هیندوئەورووپی زادەی كوردن، نەك كورد لە 

بازنەی ئەواندا.

تێبینی
خوێنەری بەڕێ��ز هەر وەك دەبینن لەم وتارەدا 
بە هیچ شێوەیەك باس لە ئەو لێكۆڵەرە كوردانە 
نەكراوە كە لە مێژوودا لە س��ەر نەتەوەی كورد 
كاریان كردووە، ئامانجی م��ن لەم كارە یەكەم 

ئەوە باش دەزانم لێكۆڵەی كورد لە الی كورد بێ 
خاوەنە، دووهەم ڕوخساری ڕاستەقینەی هەموو 
ڕۆژهەاڵتناسان و مێژوونووسان نیشان بدرێ كە 
زۆر جار كورد دڵی بە بەشێكیان خۆش كردووە.
خاڵێكی دیكەی ئەم نووس��ینە ئەوەیە كە 
ڕەنگە لە كۆتاییەكەدا كە بە ش��ێوەی زانستی 
باس ل��ە ڕەچەڵەك��ی ك��ورد وەك باپیرانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوین دەكات، خوێنەر تووشی ئەم 
هەستە بكات كە منی نووسەری كورد بۆ الی 
نەتەوەكەی خۆم ڕامكێش��ابێ، بەاڵم بە هۆی 
نوێبوونی زانس��تەكە كە هێشتا داگیركەرانی 
ڕانەگەیشتووە،  پێی  دەس��تیان  كوردس��تان 
دەمەوێ ئەوە بڵێم كە جیا لە س��ەرچاوەكان 
وەك پاش��كۆی نووس��ین، ئ��ەم وش��انەی 
خوارەوەش دەتوان��ن لە لێكۆڵینەوەی زیاتر و 

حەقیقەتی مژارەكە نزیكتان بكاتەوە.
Mtdna kurdish
Y-chromosome kurdish
Y-dna kurdish
Ivan naidze
Mark stoneking
Dominique quinque
Nina bendukidze
خاڵی كۆتایی ئەوەیە كە لە نووسینێكی دیكەدا 
تەواوی ئەم لێكۆڵینەوە نوێیانە كە DNA كورد 
شتیاڵ دەكا و بەپێی دێرینەناسی بەراوەردی 
دەكا، بە بەڵگەوە دەخەینە بەرچاوی خۆێنەری 

كورد.
سەرفەرازی بۆ كورد و كوردستان

سەرچاوەكان
The Origin of Kurds, Ferdinand Hennerbichler
American anthropoloLogical association, journal 
of physical anthropology, vol.101]1996[569-570

كورد كێیە؟ سۆران حەمەڕەش
Ephraim avigdor speiser, mesopotamian orgins
Ivan nasidze, MtDNA and Y‐chromosome Varia-
tion in Kurdish Groups
 Gernot l.windfuhr, ann arbor Anatole لێكۆڵینەوەكان��ی

a.klyosov



ئاماژه
لە نه بوونی ناوه ندە دێموكراتیكه كان و بنه مایه كی یاساییی مۆدێڕن و بە لە به رچاوگرتنی شێواز و پرۆسه ی 
سه رهه ڵدانی ده وڵه ت-نه ته وە لە واڵتانی ناوچه كه ، كورد ده رفه تێكی یه كجار ته سكی لە به رده ستدا بووە بۆ 
ئه وه ی بتوانێ لە چوارچێوه ی سیاسی-یاسایی فه رمیدا به دواداچوون بۆ داواكارییه كانی خۆی بكات. لە وه ها 
دۆخێكدا خه باتی چه كداری لە الیه ن زۆرێ لە پارتە سیاسیه كانه وە وه ك ئاڵترناتیڤێ سه یر كراوە بۆ درێژە 
دان بە »به رخۆدان« به رامبه ر به و ده وڵه تانه ی كە نوێنه رایه تیی جۆرێ لە ناسیونالیسمی فه رمیی واڵته كه یان 
ده كه ن. بە پێچەوانه ی ڕوانگه یه كی زاڵ كە زۆرتر لە الیه ن وتاری سیاسیی ئه و ده وڵه تانه وە ئاراستە ده كرێ، 

خه باتی چه كداری نە وه ك كه ره سته یه ك بۆ داگیركردنی ده سه اڵتی سیاسی و ناوه نده كانی، به ڵكوو زۆرتر وه ك 
ڕێگاچاره یه ك سه یر كراوە بۆ پاراستنی هه بوون و مه وجوودیه تی پارته كان و ڕاگرتنی به سته رێ كە تێدا بكرێ 

درێژە بە كار و چاالكیی سیاسی بدرێت. 

سیاسه ت لە كوردستان لە نه بوونی »ماف بە سه ر شاره وه«1 

ساسان ئه مجه دی
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چاالكییە چه كدارییەکان زۆربه ی كاته كان لە 
ده ره وه ی »شار« و لە به ستێنێکدا به رێوە چووە 
كە زۆر پێوه ندی بە بەس��تێنەکانی ش��ارەوە 
نه بووه . ئه مە لە كاتێكدایە كە به ش��ێكی زۆر 
لە سه ركه ردە جه وانه كانی پارتە سیاسییه كانی 
كوردس��تان خوێن��دكاری زانكۆكانی ش��ارە 
گ��ه وره كان و ل��ە چینێك��ی مامناوه ندییه وە 
س��ه ریان هه ڵداوه . ئه وان هاوكات پێداگرییان 
بایه خ��ی  ل��ە س��ه ر هه ن��دێ چه م��ك و 
پێوه ندیی  ك��ە  سیاس��ی-كولتووری كردووە 
مۆدێڕنی  بەس��تێنەکانی  ب��ە   ڕاس��ته وخۆی 

شارنشینه وە هه بووه . 
له م وت��اره دا هه وڵ ده درێ ئ��اوڕێ له م 
پرسە بدرێته وە كە گه رچی خه باتی چه كداری 
لە »ش��اخ« و بە ڕواڵه ت لە ده ره وه ی »ش��ار« 
س��ه قامگیر بووه ، به اڵم هاوكات ڕیشه ی ئه م 
پرس��ە ده گرێته وە بۆ ئ��ه و ئالوگۆڕانه ی كە لە 
بەستێن و پەیوەندییە شارییەکاندا ڕووی داوه . 
هه ر له م باره وە پرس��ی ك��ورد لە ڕۆژهه اڵتی 
كوردس��تان و پرۆسه ی پاش هاتنە سه ركاری 
محه مه دره زای په هله وی و ئه و گۆڕانكارییانه ی 
كە لە سه رده می ده س��ه اڵتداریه تیی ناوبراوە 
هاتە ئاراوە ده خرێتە به ر باس. لێره دا بە پشت 
به ستن بە چه مكی »ماف بە سه ر شاره وه « كە 
لە الیه ن هێنری لۆفۆبڤر  )199٠(2 لە كتێبكدا 
هه ر به م ناوە ئاراس��تە كراوه ، قس��ە لە سه ر 
پێوه ندیی »مافی هاوواڵتی3 بە س��ه ر شاره وه«  
لە گ��ه ڵ خه باتی چه كداری ل��ە ڕۆژهه التی 
كوردستان لە پاش كۆماری كوردستان و هه ر 
وه ها ئه و به س��تێنه ی كە دۆخی سه رهه ڵدانی 

ئه م جۆرە خه باته ی خولقاندووه ، ده كرێ. 
له م بابه تەدا هه روا باس��ی ڕۆڵ و گرنگیی 
»پانتای گش��تی« لە سیاسه تی كوردی وه ك 
یه كێ لە پێویستییەکانی ماف بە سه ر شاره وە 
ده ك��رێ. پانتایه ك كە ل��ە نه بوونی ده رفه تی 
فه رمیی یاس��ایی بۆ كاری سیاس��ی ڕۆڵێكی 
یه كجار گرنگ ده بینێ��ت و بە كرده وە ڕۆڵی 
ئالترناتیڤێكی گێراوە بۆ به شدار كردنی خه ڵك 

لە پرۆسه ی سیاس��ه ت كردندا. پانتایه ك كە 
پاش داگی��ر كردنی لە الیه ن ده س��ه اڵته وە 
سیاس��ه تی كوردیی تووش��ی به ربه س��ت و 
قه یرانێك��ی جددی كردووە و ناچاری كردووە 

لە نه بوونیدا په نا بۆ خه باتی چه كداری ببات.

»ماف بە سه ر شار«: ده وڵه ت لە به رامبه ر 
پانتای گشتی

هێن��ری لۆفۆبڤر، كۆمه ڵناس��ی ب��ە ناوبانگی 
فه رانسی، لە كتێبێكدا بە ناوی »ماف بە سه ر 
شاره وه « قسە لە سه ر مافی گشتیی هاوواڵتیان 
ده كات لە سه ر چۆنیه تی به شدار بوونی ئه وان 
لە پرۆس��ه ی به رێوه بردنی ش��ار و سیاسه ت 
و بابه ت��ی ڕۆژان��ه دا. خۆبه رێوبه رییه ك كە بە 
پێچه وانه ی مافی تاكه كه سی به و جۆره ی كە 
لە یاسای بنه ڕه تیی واڵتان و كۆنڤانسیونه كانی 
ماف��ی مرۆڤ��دا ڕه ن��گ ئه داته وه ، پش��ت بە 
مافی گش��تی ده به س��تێ و لە پانتای گشتی 
و ش��وێنی ژیان لەگەڵ بزووتنه وە سیاسی و 
كۆمه اڵیه تیی��ه كان پەیوەندیی ڕاس��تەوخۆی 

هەیە. 
لۆفۆبڤ��ر »م��اف بە س��ه ر ش��ار« وه ك 
داواكارییه كی سیاسی بۆ بونیادنانی به ستێنێكی 
كۆمه اڵیه تی بە كار ده بات كە تێیدا ده رفه تی 
سه رهه ڵدانی بزووتنه وە كۆمه اڵیه تی و سیاسییە 
جواراوج��ۆره كان بێتە ئ��اراوه . ئه م چه مكە لە 
الیه ن لۆفۆبڤ��ره و بە خوێندنه وه یه كی تایبه ت 
لە »شوێن-مه یدان« وه ك ڕاستییه كی جڤاكی 
ده ناس��ێندرێت. ڕاس��تییه كی جڤاكی كە لە 
پێوه ندی لە گه ڵ »ش��ێوازه كانی به رهه مهێنان 
و ده س��ه اڵت« وات��ای خۆی په ی��دا ده كات. 
هه ر بۆی��ه ش لە الیه ن لۆفۆبڤ��ره وە چه مكی 
»ش��وێن« لە دیارده ی ده س��ه اڵت، ئایدۆلۆژی 
و سیاس��ه ت جیا ناكرێته وە و »شوێن« وه ك 
چه مك��ێ ده بیندرێ��ت كە تێی��دا فه رمان و 
هیرارشیی كۆمه اڵیه تی لە الیه ن ده وڵه تانه وە 
بە س��ه ر خه ڵك��دا داده س��ه پێندرێت. به اڵم 
له وه الوە به ش��دار بوون لە پرۆسه ی سیاسه ت 
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و خۆبه رێوب��ه ری هه مان مافە كە لە به رامبه ر 
خۆداسه پاندنی ده وڵه ت و ده سه اڵت واتا په یدا 
ده كات و لە س��ه ر ئه م بنه مایە شار ده بێت بە 
سووژه ی ئه كتی كۆمه اڵیه تی. لۆفۆبڤر پێی وایە 
ته نیا كاتێ »ماف بە س��ه ر شار« ده توانێ بێتە 
دی كە ده وڵه ت بە ته واوی بخرێتە په راوێزه وە 
و پرۆس��ه ی بڕی��اردان و به ش��دار ب��وون لە 
سیاسه ت و پانتای گشتی بكرێت بە ئه كتێكی 
س��ه ره كیی كۆمه اڵیه تی. له م ڕوانگه یەوە شار 
ده بێتە شوێنێک بۆملمالنێی نێوان ده سه اڵت 
و بزووتن��ه وە سیاس��ی و كۆمه اڵیه تییه كان؛ 
ده بێتە ئامراز و ه��اوكات ئامانجی بزووتنه وه . 
ئ��ه م باس��ە لێ��ره دا و لە پێوه ن��دی لە گه ڵ 
بزووتنه وه ی ك��ورد واتایه كی یه كجار گرنگتر 
په یدا ده كات كە لە به شێكی تری بابه ته كه دا 

دیسان ئاماژه ی پێ ده كرێت.
گه رچی لۆفۆبڤر لە كتێبه كه یدا شاره كانی 
ڕۆژهه اڵت )die orientalische Stadt( كە بە 
وته ی ئه و ش��ێوازی به رهه مهێنانی ئاس��یایی 
بە س��ه ریاندا زاڵە لە لێكۆڵینه وه كه ی ده خاتە 
ده ره وە، ب��ه اڵم ه��اوكات ئاماژە ب��ە هه ندێ 
خ��اڵ ده كات ك��ە ده كرێ ل��ە پێوه ندی لە 
گه ڵ پرس��ی كورد و دۆخی پاش »رێفۆرمی 
ئه رزی« لە ئێران��دا واتادار بێت. ئه و پێی وایە 
له م جۆرە واڵتانەدا، ل��ە ناوچوونی پێكهاته ی 
كش��توكاڵ و »پێشاسه رمایه داری« هاوكات لە 
گ��ه ڵ لە ناوبردن و جۆرێ ل��ە تااڵن كردنی 
س��امانی جووتیاران و وه رزێ��ڕان ڕوو ئه دات 
ك��ە ئه مه ش لە ئاكام��دا ده بێتە هۆی كۆچی 
بە كۆمه ڵی گوندنش��ینان و په راوێزكه وتنیان 
لە قه راخ ش��اره كان و په رە س��ه ندنی جۆرێ 
لە »شارنش��ینی« كە بە ه��ۆی ڕێژه ی زۆری 
بێكاری، ده س��كورتی و هه ژاری، پێوه یس��تی 
كونترۆل و س��ه ركوت و ڕوانین��ی ئه منی لە 
الیه ن ده وڵه تانه وە تا ڕاده یه كی زۆر ده كات بە 
به شێكی یه كالكه ره وە لە ژیانی كۆمه الیه تی-

سیاسیی ئه و خه ڵكه.
 ئه م بابه تە لە كوردس��تان و لە پێوه ندی 

لەگه ڵ جۆری لە سیاسه ت و ده سه اڵتداریه تیی 
ده وڵ��ه ت، خ��اوەن هه ندێ��ک تایبه تمه ندیی 
زۆر گرنگن كە ده بێ زۆرتر قس��ه ی لە س��ه ر 
بكرێ: ئه وه ی كە ئ��ه م تایبه تمه ندییانە چین 
و پێوه ندیی  به س��تێنێک كە تێیدا ڕێفورمی 
ئه رزی ڕووی داوە لە گه ڵ گوش��اری سیاسی 
و ئه منی بۆ س��ه ر كوردستان و پێوه ندی ئه م 

باسە لە گه ڵ شار و ئوربانیزم چییە؟

پرسی كورد لە ژێر كاریگه ریی »شوڕشی 
په سیڤ« و پێویستییەکانیدا

لە ده ی��ه ی 3٠ و ٤٠ی زایینی��دا نه وه یه كی 
ن��وێ لە ڕووناكبیرانی كورد ده بن بە هه ڵگری 
بیرۆكه ی ناسیونالیستی كە زۆربه یان لە چینی 
مامناوه ندی��ن و لە خوێندنگ��ە و زانكۆكاندا 
پێگه یش��توون. دوات��ر حزب��ی دێموكرات��ی 
كوردستانی ئێران و كۆمه ڵە زۆرترن ئالیكاری 
لە ده ڤه ری س��ۆرانی زمان و ل��ە باژاره كانی 
مهاب��اد و س��نە وه رده گ��رن و بە گش��تی 
ئینس��یاتیڤی ش��ۆڕش ده گوازرێته وە بۆ شار. 
ئه مه ش پرۆس��ه یه كە كە ده كرێ سه ره تاكه ی 
بگه رێنینه وە بۆ دروس��ت بوون��ی كۆمه ڵه ی 
 Vali( ژیانه وه ی كوردس��تان. عه باس��ی وه لی
1997( س��ه ره تای ناسیونالیس��می مۆدێڕنی 
كورد لە ڕۆژهه اڵتی كوردستان ده گه رێنێته وە 
بۆ دامه زراندنی كۆمه ڵ��ه ی ژ-ك و پێی وایە 
زۆرب��ه ی دامه زرێنه ران��ی ئ��ه م ڕه وتە كە لە 
چین��ی وردە  بورژوای ش��اری پێك هاتوون، 
خاون پیش��ەگەلێک بووگن كە لە پرۆس��ه ی 
په ره سه ندنی فونكس��یۆنی سیاسی، ئابووری، 
ئیداریی ده وڵه تی مۆدێڕندا، شكلیان گرتووه . 

جیا له وه ی ك��ە چ هۆكارگه لێ ده بێتە هۆی 
ڤه گۆڕینا كۆمه ڵه ی ژیانه وه ی كوردس��تان بۆ 
حێزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، ده كرێ 
به ش��ێكی گرنگ ل��ە لۆژیك و سیاس��ه تی 
كۆماری كوردس��تان بگه رێنینه وە بۆ هه مان 
الیه نی مۆدێڕنی كۆمه ڵه ی ژ-ك كە دواتر لە 
فۆرم��ی كۆماردا ڕه نگ ئه داته وه . كۆمار كە لە 
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الیه ن به شێكی به رچاو لە چینی مامناوه ندی 
و هه روا چینی بنده ستی شاری پشتیوانیی لێ 
ده كرا، خاون تایبه تمه ندییه كی س��ه رەكی بوو 
لە پێوه ندی لە گه ڵ چۆنیه تیی به شدار بوونی 
خه ڵك ل��ە »ئه مری سیاس��ی«دا، كە ئه ویش 
ده كرێ بە »پانتای گشتی « ناوی لێ ببردرێت. 
جی��ا ل��ه وه ش، كۆمار ل��ە ته مه ن��ی كورتی 
خۆیدا زۆرت��ر وه ك به رێوبه رییه كی ش��اری 
ده ركه وتبوو و هاوكاتی��ش توانیبووی پانتای 
سیاس��یی خۆی بۆ گونده كان به رفراوان بكات 
و باڤه ریه ن نه ته وه ی��ی لە نێو چینی جووتیار 
و خه ڵكی الدێ ت��ا ڕاده یه ك په رە پێ بدات. 
داراییی  »باج)ماڵیات(« سه رچاوه ی سه ره كیی 
كۆمار ب��وو و ئه مه ش لە الیه ن دانیش��توانی 
ئه و ش��ارانه وە بە حكوومه ت ده درا كە لە ژێر 
كونترۆڵ��ی كۆماردا بوون. ئ��ه م هاوكارییه ش 
ده رخه ری جۆرێ پاڵپش��تیی ئه كتیڤی چینی 
مامناوه ندی و خواره وە شاری بوو لە كۆماری 
مهاباد. پاڵپش��تییه كی چاالكانە كە بە پشت 
به س��تن بە الیه نی سیاسی و ئایدۆلۆژیك، لە 
ڕێكخس��تنی كۆمه ڵه ی خه ڵكان تا به شداری 
 Vali( ل��ە به ڕێوبه ریی ئیداریی لە خۆ ده گرت

 .)1997
 گرنگیی ئه م بابه تە له وێدا ده رده كه وێ كە 
ئه م ئاڵۆگۆڕانە لە كۆمه ڵگایه ك سه ر هه ڵئه ده ن 
كە لە الیه ك هێش��تا تا ڕاده یه كی به رچاو لە 
ژێر كاریگه ریی »بەس��تێن و پەیوەندییەکانی 
پێش��ا س��ه رمایه داری «دایە و لە الیه كی ترە 
ده وڵ��ه ت هه م��وو هه وڵی خۆی خس��تووەتە 
گ��ه ڕ، بۆ ئه وه ی ل��ە په راوێزی »بەس��تێن و 
جیهانیدا  س��ه رمایه داری«ی  پەیوەندییەکانی 
جێ بگرێت و بۆ ئه مه ش لە هه وڵی ئه وه دایە كە 
»پێویستییەکانی ئەم تێکەڵ بوونە« ده سته به ر 
بكات. بە واتایه كی تر ئێمە له م س��ه رده مه دا 
ڕووبه رووی دۆخێك ده بینه وە كە دوو الیه نی 
دژبه ری لە خۆ گرتووه . یه كه م »سیاس��ه ت لە 
كوردستان« كە بە گه رەنتی كردنی به شداریی 
خه ڵك لە پرۆسه ی سیاسه ت و پانتای گشتیدا، 

نوێنه رایه تیی جۆرێ لە گۆرانكاری ده كات كە 
خه ڵك تێی��دا ڕۆڵی به رچاو ده گێرن. دووهه م 
ئاڵوگۆڕێ��ک ك��ە خه ریكە هێ��دی هێدی لە 
ئێران لە س��ه ره وە بۆ خواره وە )بە پێچه وانه ی 
كوردس��تان( و بە ئێنیسیاتیڤی محه مه د ڕه زا 
ش��ای په هله وی ڕوو ئه دات بۆ ئه وه ی بتوانێ 
لە سیس��تمی كاپیتالیستیی جیهانیدا جێگیر 
بێت. ئه م پارادۆكس��ە پێویس��تی به وە هه یە 
زۆرتر بناس��ێندرێت تا دوایی لە هۆكاره كانی 
ناكۆكی��ی قووڵی نێ��وان لۆژیكی ئ��ه م دوو 
جۆرە سیاس��ه تە و كاریگه رییه كانی لە س��ه ر 
ڕووهێنانی پارتە سیاسییه كانی كوردستان بۆ 

خه باتی چه كداری باشتر تێ بگه ین. 
ئانتونی��ۆ گرامش��ی )1971( بە ناس��اندنی 
چه مك��ی »شۆڕش��ی په س��یڤ« پێ��ی وایە 
شۆڕش��ی »پڕش��كۆی« ئێنگلیس لە س��اڵی 
1688 كە شۆڕش��ی پیشه س��ازیی بە دوای 
خۆی هێنا، ده ستپێكی پرۆسه یه كە كە تێیدا 
كاپیتالیسم په ل بۆ هه موو شوێنێ ده هاوێژێ. 
پرۆس��ه یه ك كە بە خێرایی له و واڵتانه ی كە 
وه ك »په ڕاوێ��ز« ده ناس��ێندرێن جێگیر ده بێ 
و ب��ۆ س��ه قامگیر بوونی هه ندێ پێویس��تیی 
بنه ڕه تی لە گه ڵ خ��ۆی به رهه م ده هێنێ كە 
دامه زراندنی ده وڵه تی ناوه ندگه را و داسه پاندنی 
»ئالوگۆری سیاسی-كۆمه اڵیه تی لە سه ره و بۆ 
خواره وه « لە پێش��مه رجە س��ه ركییه كانیەتی. 
مۆدێڕنی��زە كردن��ی كۆمه ڵگا ل��ە ڕێگای ئه و 
ئاڵوگۆڕان��ه ی كە لە »س��ه ره و« ڕێك ده خرێ 
و دامه زراندنی ده س��ه اڵتی ناوه ندیی بە هێز، 
ئه و تایبه تمه ندییە گرنگانەن كە بۆ كونترۆڵی 
سه رچاوه ی دارایی و مرۆڤی و بە كار هێنانیان 
لە پرۆسه ی »پێشكه وتنی گرێدراو «دا پێویسته . 
سێنتراڵیزە كردن و عه قاڵنی كردنی )بە واتای 
نۆرمە سیاس��ییه كان،  ئامرازی(  عەقاڵنییەتی 
بەهێز،  له شكه ریی  مه كینه یه كی  دامه زراندنی 
پێش خستن و داسه پاندنی ناسنامه ی نه ته وه یی 
و هه روه ها په روه ردە و ڕاهێنانی یه كده ست لە 
قوتابخانه كان ئه و خااڵنه یە كە بەدی هاتنیان 
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بۆ به رفره كرنا سییس��تمی كاپیتالیس��تی له 
 ،)Peripherieländer( په راوێ��ز«  »واڵتان��ی 
وه ك پێویس��تی و پێش��مه رجی س��ه رەكی 
ده ناسێندران. له م پرۆسه یەدا كە گرامشی بە 
»شۆڕش��ی په س��یڤ« ناوی لێ ده بات، هه وڵ 
ده درێ ئ��ه م گۆڕانكارییانە لە گه ڵ »گه ش��ە 
س��ه ندنی كۆمه اڵیه تی« لە الیه ن ده وڵه ته وە و 
لە ڕێگای ناوه ندە فه رمییه كانه وە به رێوە بچێت. 
مێهدی په رویزی ئامینە )1999( كە بە وردی 
لێكۆڵینه وه ی لە س��ه ر ئه م بابه تە لە پێوه ندی 
لەگه ڵ ئێران��دا كردووه ، پێی وایە شۆڕش��ی 
په س��یڤ لە ئێران لە سێ فازدا به رێوە چووە 
كە یه كه میان لە نێوان س��اڵه كانی 1921 تا 
1926 و لە كاتی ڤه گۆڕینا ده سه اڵتی قاجار بۆ 
په هله وی هاتووه تە ئاراوه ، دووهه میان لە ساڵی 
1953 و پاش لە سه ر كار البردنی محه مه دی 
موس��ه دق و توندوت��ۆڵ كردنی ده س��ه اڵتی 
سیاسی، ئابووری و له شكه ریی محه مه دره زای 
په هله وی چێ بووە و قۆناخی ته واوكه ری ئه م 
پرۆسەیە لە ساڵی 1962 و بە ده ست پێكردنی 
»شۆڕشی چه رمگ« گه یشتووه تە لووتكه. له م 
نێوان��ه دا پرۆگرامی»رێفۆرم��ی ئ��ه رزی« دوو 
ئامانجی س��ه ره كیی هه بووه . یه ك��ه م لە ناو 
بردنی سیستەمی ئاغاواتی و ده ره به گایه تی و 
گواستنه وه ی ده س��ه اڵتی ئه وان بۆ ده وڵه ت و 
دووهه م به رفراوان كردنی باندۆرا كاپیتالیستی 
و گه ش��ە كردنی لە ناوچه ی كش��توكاڵدا. لە 
ئاكامی »رێفورمی ئ��ه رزی« ڕێژه یه كی زۆر لە 
گوندنشینان ڕوویان لە شاره كان كرد و ئه مه ش 
ئه نجام��ی كۆمه اڵیه ت��ی و ئابووریی زۆری بە 
دوای خۆیدا هێنا؛ له وانە »حاشیه نش��ینی« لە 
شارنشینیی  ده ستپێكردنی  به رباڵو،  ئاستێكی 
خێرا و هه روه ها په ره سه ندنی چینی كرێكار و 

چینی مامناوه ندی شاری. 
»رێفورمی ئه رزی« لە كوردس��تاندا بووە هۆی 
ئه وه ی كە ڕێژه یه كی به رچاو لە گوندنشینانی 
كوردستان لە پرۆسه ی دابه ش كردنی »زه وی 
و زار« ڕووبه ڕووی ئاس��ته نگی برۆكراتیك بن 

و تووشی ئه زموونێكی دژوار لە گه ڵ ده وڵه ت 
بن. ئ��ه وان له وە تێگه یش��تن ك��ە ده وڵه ت 
پارێ��زه ری ئه وان نییە و گه نده ڵی، ناكارامه یی 
سیستەمی یاس��ایی و هه روا بێ ده سه اڵتیی 
ده وڵه ت به رامبه ر بە ئاغا و ده ره به گه كان النی 
ك��ه م لە پێوه ندی لە گه ڵ چینی بنده س��تی 
Kan- )���ورددا ل��ە ئاس��تێكی زۆر به رزدایە 
jori1992(. ئه م پرۆس��ەیە ه��ه روا بووە هۆی 
كوچی بەلێش��اوی به ش��ێكی زۆر لە كوردە 
جووتی��ار و گوندنش��ینه كان بۆ ش��اره كان و 
په ره سه ندنی شارنش��ینی و هاوكات هه ژاری 
و بێ��كاری و پەڕاوێز نش��ینی. هه ر بۆیە ئه م 
ئاڵوگۆڕە نوێیە ل��ە ئاكامی »رێفورمی ئه رزی« 
ن��ە ته نیا نه بووە هۆی ل��ە ناوچوونی كه لێنی 
نێوان ده سه اڵت و خه ڵك، به ڵكوو كێشه كانی 
قووڵتر كرد و به س��تێنی به شێكی به رچاو له و 

قه یرانانه ی گواسته وە بۆ ناو شاره كان. 
ل��ە وه ها دۆخێكدا و بە پێی ئه و ش��ێوازه  لە 
سیاس��ه ت كە ل��ە كۆماری كوردس��تاندا بە 
ڕێوه چووبوو، واتە به شداریی خه ڵك لە ئه مری 
سیاسی و »دێس��ێنترالیزە كردنی« ده سه اڵتی 
ناوه ندی، ئه و ده ژبه رییە لە نێوان پرسی كورد و 
ده سه اڵتی ناوه ندی تا ده هات قووڵتر ده بوو. لە 
كاتێكدا كە ده وڵه ت لە داسه پاندنی بیرۆكه ی 
»كولت��ووری فه رمی« و هه روا فۆرماس��یۆنی 
hegmoniale soziale For- )ڤڤاكی هژمونیك 
mation( تووشی به ربه ستی جدی بووبوو. چون 
لە الیه ك پێش��مه رجە ماددییه كان بۆ په یڕه و 
كردنی وه ها هەژمۆنییه ك هێش��تا جێبەجێ 
نه بووب��وون و لە الیه كی تر داس��ه پاندنی ئه م 
هەژمۆنییە پێویس��تی بە په ژراندنێ هه بوو كە 
لە چوارچێوه ی كۆمه ڵگای مه ده نی و سیاسیی 
كوردس��تاندا هاتبێتە ئ��اراوه  و؛ بابه تێک كە 
بە هۆی ش��ێوازی توندئاژۆی س��ه رهه ڵدانی 
ناسیونالیس��می ئێرانی و ده وڵه تی مۆدێڕن و 
هه وڵی سیستماتیك بۆ سڕینه وه ی خه ڵك لە 
پانتای سیاسیدا، ناته بایییه كی قووڵی لە گه ڵ 
سیاس��ه ت لە كوردستان و ناسنامه ی كوردی 
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درووست كردبوو.
ده ك��رێ ئ��ه م بابه تە به م ج��ۆرە كورت 
بكرێت��ه وە كە ه��اوكات ب��وون و پێوه ندیی 
پێویس��تییەکانی  نێ��وان  دیالكتیكی��ی 
مۆدێڕنیزاس��یۆن و ناوه ندگه راییی سیاسی لە 
ئێران )به و جۆره ی كە لە س��ه ره وە قس��ه ی 
لە س��ه ر كرا( لە گه ڵ ده ركه وتنی خه ڵك لە 
كوردستان وه ك »سووژه ی سیاسیی ئه كتیڤ« 
)ب��ه و جۆره ی ك��ە عه باس وه لی پێناس��ه ی 
ده كات( دۆخێكی هێنا ئاراوە كە ده رهاویشتن 
و س��ڕینه وه ی ئه و س��ووژه ی سیاس��ییە لە 
پانتای گش��تی و لە »ش��وێنی« به شدار بوون 
لە »ئه مری سیاس��ی« ببێت بە پێش مه رجی 
هه رە سه ركه ی بۆ بەرهەست بوونی ده سه اڵتی 

ده وڵه ت لە كوردستاندا. 
ئ��ه م بابه تە له وێدا ل��ە پێوه ندی لە گه ڵ 
»ماف بە س��ه ر ش��اره وه « واتا و گرنگی په یدا 
ده كات كە لۆفۆبڤرئاماژه ی پێ ده كات: گرنگ 
ترین ش��ت بۆ ده وڵه ت ئه وه یە كە ش��وێن و 
كات بخات��ە ژێر ڕكێفی خۆی؛ لە كاتێكدا كە 
گرن��گ ترین میناکی ش��وێن لە پێوه ندی لە 

گه ڵ داسه پاندنی ده سه اڵتدا »شاره «. 
ده س��ه اڵت ل��ە هه وڵی ئه وه دای��ە كە لە 
»ش��وێن«دا ده ربكه وێ. بە واتایه كی تر »شار« 
ئامانج��ی بزووتن��ه وە و دوایی��ن خاڵ��ی بە 
ئ��اكام گه یش��تن یان ه��ه رەس هێنانی هه ر 
شوڕش��ێكه. هه ر بۆیە »ش��ار« وات��ە ئامانجی 
بزووتنه وە، ده بێت بە به س��تێنی س��ه ره كیی 
ئ��ه و ناكۆكییه ی كە لە س��ه ره وە ئاماژه ی پێ 
كرا )پێویس��تییەکانی به رێوه بردنی شوڕش��ی 
په س��یڤ لە الی��ه ك و ناته باییی ئه م باس��ە 
ل��ە گه ڵ ده ركه وتنی خه ڵك وه ك س��ووژه ی 
سیاسیی چاالك لە كوردستان (. ناكۆكییه ك 
كە ل��ە گ��ه ڵ بەكارهێنان��ی لەڕاده به ده ری 
توندتیژی��ی ده وڵه ت��ی، وا ده كات ك��ە كورد 
ته نی��ا لە كاتی الواز بوون ی��ان لە ناوچوونی 
بەرهەستیی ده سه اڵتی ناوه ند لە كوردستاندا، 
جارێكی تر وه ك سووژه ی سیاسی لە پانتای 

گشتیدا ده ربكه وێت و مافی گشتیی خه ڵك بە 
سه ر ش��ار بە واتا سیاسییه كه ی، واتە به شدار 
بوونی خه ڵك لە »ئه مری سیاسیدا« ده سته به ر 
بكات. لە نه بوونی وه ها ده رفتێكدا ده وڵه ت كە 
هه بوون و ب��ه رده وام بوونی حاكمیه تی خۆی 
گرێ داوە بە ده رهاویش��تن و سڕینه وه ی ئه م 
س��ووژە چاالكە لە كوردس��تان، ڕێگا بە هیچ 
جورە ڕێكخستنێكی دووبارە و ده ركه وتنێكی 
سیاس��یی پ��ارت و ڕێكخ��راوە كوردییه كان 
نادات. ه��ه ر بۆیە خه بات��ی چه كداری وه ك 
درێژه ی سیاس��ه ت كردن ل��ە نه بوونی ماف 
بە س��ه ر ش��اره وە ده بێت بە ته نی��ا ئامراز بۆ 
ڕاگرتن��ی هه بوون��ی خۆ لە پێناو پاراس��تنی 
بیرۆكه ی��ه ك كە پێی وایە لە یه كه م ده رفه ت 
و لە ئه گه ری الواز بوونی ده سه اڵتی ناوه ندیدا، 
توانای گه ڕانه وه ی سووژه ی سیاسی بۆ پانتای 
گشتیی كوردستان و به شداری كردنی خه ڵك 
لە »ئه مری سیاس��یدا«ی هه یه . به شدار بوونێ 
كە لە شاردا و بە ده رخستنی ئه و ناوه ندانه ی 
لە ش��ار كە بەرهەس��ت بوونی ده سه اڵتیان 

ده سته به ر كردووه ، ده توانێ واتا په یدا كات. 
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شیکاری



گوتاری زاڵ و گوتاری هاوبەش
 

ڕزگار موکری

ئاماژه
گوتاری زاڵی کورد ئەگەرچی ئەویترێکی دەرەکیی سەرەکی هەبووە بۆ سازکردنی گوتارێکی 
سەربەخۆ، بەاڵم هەم بۆخۆی هێندێک وردە گوتاری وەک ئەویتری ناوخۆیی لە سەر  بنەمای 
»دژایەتی« پێناسە کردووە  و هەم وەک گوتاری ناوخۆییی وردەگوتارەکان، لە سەر بنەمای 
»دژایەتی« پێناسە کراوە، کە کێشەی سەرەکیی کورد و گوتارە سیاسییەکەی لێرەوە دەست 

پێدەکات و بۆتە هۆی شکڵ نەگرتنی گوتاری هاوبەش و کەاڵن گوتاری سیاسیی کورد.
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لە زانستی سیاسیدا لێکدانەوەی گوتار)تحلیل 
گفتم��ان(، هەم وەک تێئ��ۆرێ و هەم وەک 
شێوەی توێژینەوە )روش تحقیق(، بنەمایەکی 
بەهێ��زە ب��ۆ لێکدان��ەوی پ��رس و بابەت��ە 
سیاسییەکان؛  بۆیە ئەم شێوازەی لێکدانەوەیە 
لەم وتارەدا بنەمایە بۆ باس��ی ش��کڵ گرتنی 
گوتاری زاڵی سیاس��یی ک��ورد و چۆنییەتیی 
شکڵ گرتنی گوتاری هاوبەش و خەسارەکانی 
ش��کڵ نەگرتنی ئەو گوتارە هاوبەش��ە. کە لە 
نێو تێئۆرییە جیاوزەکانی لێکدانەوەی گوتاردا، 
شێوەی الکالو مۆف دەبێتە بنەمای ئەم وتارە.

لێکدانەوەی گوتار
گوت��ار ب��ە مان��ای کۆمەڵێ��ک واتا، ئ��اکار، 
ک��ردەوە و چەمکە کە ل��ە دەوری واتایەکی 
سەرەکیی دیکە کۆ دەبنەوە و مەفسەلبەندی 
دەکرێن. لەم ڕوانگەیەوە هەموو هەڵسوکەوتە 
کۆمەڵگای��ەک  ژیان��ی  کۆمەاڵیەتییەکان��ی 
واتایەکی گوتاری بە خۆیەوە دەگرێ و گوتار 
لە هەمو کردەوە، قسە، شێوە ڕوانین و شێوەی 
La- ،2002 ،9 )ییانی ئەم کۆمەڵگایە پێک دێ.

)clau & Mouffe
ل��ە ه��ەر کۆمەڵگایەکدا و ل��ە مەیدانی 
سیاسەتی ئەو واڵتەدا، جیاوازیی بیر و ڕوانین 
دەبیندرێ و هێندێک واتا و کردەوەی جیاواز 
بە دەوری واتایەکی س��ەرەکیدا کۆ دەبنەوە و 
هەر کام لەوان��ە دەتوانن تەعبیر لە گوتارێک 
بکەن، کەواتە ل��ە هەر کۆمەڵگایەکدا دەکرێ 
بە پێی پێداویس��تییە کلت��وری، کۆمەاڵیەتی 
و سیاس��ییەکان و جۆراجۆری��ی ڕوانینەکان، 
یەک، دوو یا چەند گوتاری سیاس��ی بوونیان 
هەبێ)تاجیک: 1383،٤6(. بەاڵم ئەوە هەرگیز 
بەو مانایە نییە کە تەواوی ئەو گوتارانە دەتوانن 
الیەنگری زۆریان هەبێت یا بە واتایەکی دیکە 
هێژمۆن بن، لە کاتێکدا کە چەند گوتار بوونیان 
هەی��ە تەنیا یەک گوتارە ک��ە دەتوانێ ببێتە 
گوتاری زاڵ)گفتمان مس��لط(. یانی گوتارێک 
ک��ە زۆرتری��ن و باش��ترین واڵم و گەاڵڵەی 

بۆ پرس��ە جۆراج��ۆرەکان پێی��ە و زۆرترین 
جەزابییەت��ی بۆ کۆمەڵگا هەی��ە، دەتوانێ لە 
ڕێگەی کۆ کردنەوەی الیەنگر و مەشرووعیەت 
س��از کردنی کۆمەاڵیەتییەوە هێز بەدەس��ت 
بێنێ و هەر بەم هۆیەوە هێژمۆن بێت و ببێتە 
گوتاری زاڵ. دیارە ئەوە بەو مانایە نییە کە ئەو 
گوتارانەی دیک��ە ئیدی بوونیان نییە، کاتێک 
گوتارێ��ک زاڵ دەبێ، گوتارەکانی دیکە پێیان 

دەگوترێ وردەگوتار)خردە گفتمان(.
»رکەبەرایەت��ی« و »دژایەتی« دوو بنەمای 
ش��ێوەی پێوەندیی گوتارەکانن لە گۆڕەپانی 
سیاسیدا. کە لە س��ەر ئەو بنەمایانە »ئەویتر« 
بۆ گوتارەکان س��از دەبێ و گوتاری زاڵ  یا بە 
پێی »رکەبەرایەتی« یا »دژایەتی« ئەویترەکانی 
خۆی دیاری دەکات. لە ڕاستیدا ئەم ئەویترانە 
لە س��ەر بنەم��ای ڕکەبەرایەتی و دژایەتی لە 
بەرامب��ەر گوتارەکان��ی دیک��ە خۆیان ڕێک 
دەخ��ەن و ب��ە پێی هێزی��ان هێژمون دەبن 

)حسینی زاده: 1383، 25-2٤(.
کەوات��ە لە بەرانبەر هەر گوتارێکدا، چەند 
»غەیر« یا »ئەویت��ر« بوونی هەیە کە لە نێوان 
ئەم ئەویتران��ەدا جیاوازیی بنەمایی هەیە؛ بە 
جۆرێ��ک کە دوو ج��ۆر »ئەویت��ر« مانا پەیدا 
دەکات، »ئەویت��ری ناوخۆی��ی« و »ئەویتری 
دەرەک��ی«، بۆ وێنە؛ گوتاری لیبرالیس��تی بە 
نوێنەرایەتی��ی ئامری��کا ئەویت��ری دەرەکیی 
گوت��اری بنەماخوازانە، ب��ەاڵم ڕێفۆرمخوازی، 
»ئەویت��ری ناوخۆیی« گوت��اری بنەماخوازیی 

کۆماری ئیسالمیە. )سلطانی:۱۳۸۳،۱۱۱(
 لە ساحەی سیاس��یی واڵتاندا »ئەویتری 
ناوخۆیی« ب��ە پێی بنەم��ای »رکەبەرایەتی« 
ش��کڵ دەگرێ و گوتارەکان حەول دەدەن لە 
مەیدانی »رکەبەرایەتیدا« براوەی ساحەکە بن 
و ببنە گوتاری زاڵ، بەاڵم ئەوەی دەبێتە هۆی 
س��از بوونی ئەویتری دەرەکی »دژایەتییە«، بە 
پێی ئەو بنەمایە؛ گوتارە جۆراوجۆرەکان دەبنە 
دژب��ەری یەکت��ر  و وەک ئەویتری دەرەکی 
هەڵسوکەوت لە گەڵ یەکتردا دەکەن)حقیقت 
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و حسینی: 132،139٠(.
 ل��ە ڕاس��تیدا وردە گوت��ارەکان ڕەقیبی 
یەکت��ر و ڕەقیبی گوتاری زاڵیش��ن و وەک 
ئەویترێک��ی ناوخۆیی دەڕوانن��ە یەکتر، بەاڵم 
هەم��و ئ��ەم وردە گوتارانە ه��اوڕێ لەگەڵ 
گوتاری زاڵ دەکرێ یەک ئەویتری دەرەکیان 
هەبێت کە ئ��ەوە دەبێتە هۆی کۆ کردنەوەی 
هەموو گوتارەکان لە جوغڕافیایەکی سیاسیی 

تایبەتدا دژ بە  گوتاری دەرەکی. 
کەوات��ە لە س��ەر ئ��ەم بنەم��ا تێئۆرییە 
دەتوانین سەبارەت بە پێوەندیی الیەن، حیزب 
و جەریانە سیاسییەکان وەک گوتاری جیاواز 

لێکدانەوەمان هەبێ و لە س��ەر 
ئەم بابەتە ڕاوەستین کە گوتاری 
هاوبەش لە نێوان ئەم گوتارانەدا 
چی��ە و چۆن ش��کڵ دەگرێ و 
خەسارەکانی شکڵ نەگرتنی ئەم 
کوردستاندا  لە  هاوبەشە  گوتارە 

چین.

و  ــورد  ک ــی  زاڵ ــاری  گوت
پێوەندییەکانی ئەم گوتارە

لە مێژووی سیاسیی کورددا بە 
تایب��ەت دوای ئەو قۆناغەی کە 
بزووتنەوەی کورد لە سەر دەستی 
مەیداندارێتی��ی  حیزبایەت��ی، 

گۆڕەپانی سیاس��ی و خەباتی کردووە، بە پێی 
جیاوازییە هزری و چینایەتییەکان چەند بیر و 
بۆچوونی جیاواز لە مەڕ بابەتەکانی پێوەندیدار 
بە کۆمەڵگای کوردی و پرسە سیاسییەکانی لە 
ئارادا بوون کە هەر کام پێکهێنەری گوتارێکی 
تایب��ەت یا حی��زب و ڕێکخراوەیەکی جیاواز 
بوون. تەنان��ەت لەو قۆناغەدا کە تەنیا حیزبی 
دێموکڕات یەکەم حیزبی کوردی بووە، لە ناو 
ئەم حیزبەدا و لە قۆناغی جیاوازدا »وەرسوڕانی 
ئەم  دیت��راوە.  گفتمان��ی(  گوتار«)چرخ��ش 
وەرسووڕانانە کەمیان بە هۆی گۆڕانی بارودۆخ 
بوون و هۆکاری زۆربەیان گۆڕانی ڕێبەرایەتی 

و شێوە ڕوانینی ئەو ڕێبەرانە بووە.
دوای سازبوونی حیزبی دیکە لە کوردستان، 
ئەگەرچی گوتاری حیزب��ی دێموکڕات وەک 
گوتاری زاڵ مایەوە، بەاڵم ئەو حیزب و جەریانە 
نوێیانەی وەک کۆمەڵ��ە، خەبات و مەکتەبی 
قورعان و دواتر پژاک و ... وەک وردە گوتار و 
گوتاری ڕەقیب و ئەویتری گوتاری نەتەوەییی 
حیزب��ی دێموکرات لە مەیدانی ڕکەبەرایەتیدا 
بوون، کە هەڵبەت هێندێک جار وەک کردەوە 
کە شەڕی ناوخۆییش��ی لێ کەوتۆتەوە و زۆر 
جاریش وەک بیرۆکە، لە بری »ڕکەبەرایەتی«، 
»دژایەتی« بۆت��ە بنەمای ئەویتری ئەم گوتارە 
نێوخۆیییان��ە. گوت��اری زاڵ��ی 
کوردی ل��ە قۆناغێکدا بە هۆی 
نەبوونی ڕەقیب و لە دواییش��دا 
بە هۆی پەسەند بوونی لە الیەن 
کۆمەڵ��گاوە گوت��اری حیزب��ی 
دێموکرات بووە و ماوەتەوە و ئەم 
گوتارە زاڵ��ە چەمکەکانی وەک؛ 
خودموخت��اری، دێموکراس��ی، 
کەرەس��ەیەکی  وەک  زم��ان 
خەبات��ی  خوازان��ە،  ش��وناس 
ناسیۆنالیس��می  چەک��داری، 
کوردی یا »کوردایەتی«ی، وەک 
دالی ناوەن��دی)دال مرکزی( و 
دالی خز)دال ش��ناور( بە پێی 
قۆن��اغ و بە ش��ێوەی جی��اواز وەک گوتاری 
سیاس��یی کوردی ڕۆژهەاڵت مەفسەلبەندی 
کردووە. ئ��ەم گوت��ارە توانیویەت��ی لە ڕێی 
زاڵ بوون��ەوە  ببێت��ە بەردەنگی س��ەرەکیی 
دژبەرەکانی گەلی ک��ورد بە تایبەت کۆماری 
ئیس��المی، بۆیە لە هێندێک دەورەی جیاوزدا 
وەک الیەنی س��ەرەکیی ک��ورد بۆتە تەرەف 

حیسابی کۆماری ئیسالمی بۆ دانوستان. 
س��اکاردا  پۆلێنبەندییەکی  ل��ە  ئەگ��ەر 
جەریانەکانی؛ چەپی ڕادیکاڵ بە نوێنەرایەتیی 
کۆمەڵە، ئیس��المی بە نوێنەرایەتی مەکتەبی 
قورع��ان  و نەتەوەی��ی ب��ە نوێنەرایەتی��ی 

لە هەر 
کۆمەڵگایەکدا و لە 

مەیدانی 
سیاسەتی ئەو واڵتەدا، 
جیاوازیی بیر و ڕوانین 
دەبیندرێ و هێندێک 
واتا و کردەوەی جیاواز 
بە دەوری واتایەکی 

سەرەکیدا کۆ دەبنەوە و 
هەر کام لەوانە دەتوانن 
تەعبیر لە گوتارێک 

بکەن
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حیزب��ی دێموک��رات وەک س��ێ جەریان��ی 
سێحەب گوتار باس بکەین،  دەتوانین بڵێین 
گوتاری ئیس��المی بە هۆی ئیس��المی بوونی 
حکوومەتی خومەینییەوە نەیتوانی ئەویترێکی 
دەرەکی لە س��ەر بنەم��ای دژایەتی  لە گەڵ 
کۆماری ئیسالمی س��از بکات، کۆمەڵەش کە 
وەک جەریانێک��ی مارکسیس��تی دوو بەرەی 
ئیمپریالیس��می جیهان��ی و چەوس��اوەکانی 
دونی��ای لە بەرامبەر یەک��دا دەدیت و کۆی 
دەس��ەاڵتی نوێ��ش دەیتوان��ی ل��ە بەرەی 
چەوس��اوەکان دژ بە ئیمپریالیس��می ڕۆژئاوا 
بێت نەیتوان��ی ئەویترێکی دەرەکی بەهێز لە 

کۆماری نوێی ئیسالمی لە سەر 
بنەم��ای دژایەتی س��از بکات، 
بە  ب��ەاڵم حیزبی دێموک��رات 
کەڵ��ک وەرگرتن ل��ە چەمکی 
واتاگەلێک��ی  و  »کوردایەت��ی« 
ئ��ازادی و خودموختاری  وەک 
لە چوارچێوەی ناسیۆنالیسمێکی 
ڕادیکاڵ��دا توان��ی ئەویترێک��ی 
بەهێ��زی دەرەکی ل��ە کۆماری 
ئیس��المی کە دژی هەموو ئەو 
بنەمای  بوو لە س��ەر  چەمکانە 
دژایەتی ساز بکات و گوتارێکی 
جەماوەرپەس��ەند  بەهێ��زی 
ش��کڵ  ب��دات و ببێتە گوتاری 

زاڵی سیاس��یی کورد لەو س��ەردەمەدا و دوو 
جەریانەکەی دیکە وەک وردە گوتار مانەوە و 
دواتر بە ه��ۆی نەبوونی ئەویترێکی بە هیزی 
دەرەکی لە س��ەر بنەمای دژایەتی، نەیانتوانی 
ببن��ە هاوڕێ��ی گوتاری زاڵ ب��ۆ پێک هاتنی 
گوت��اری هاوبەش ب��ە تەوەرێت��ی ئەویتری 

دەرەکی. 
گوتاری زاڵی کورد ئەگەرچی ئەویترێکی 
دەرەکیی س��ەرەکی هەبووە بۆ س��ازکردنی 
گوتارێک��ی س��ەربەخۆ، بەاڵم ه��ەم بۆخۆی 
ئەویت��ری  وەک  گوت��اری  وردە  هێندێ��ک 
ناوخۆیی لە س��ەر  بنەمای »دژایەتی« پێناسە 

ک��ردووە  و ه��ەم وەک گوت��اری ناوخۆییی 
وردەگوتارەکان، لە س��ەر بنەمای »دژایەتی« 
پێناسە کراوە، کە کێشەی سەرەکیی کورد و 
گوتارە سیاسییەکەی لێرەوە دەست پێدەکات 
و بۆتە هۆی شکڵ نەگرتنی گوتاری هاوبەش 

و کەاڵن گوتاری سیاسیی کورد.

گوتاری هاوبەش
هەروەک باس ک��را تەنیا یەک گوتار بە پێی 
جەزابییەت و ئەو واڵمانەی کە بۆ پرس��ەکانی 
کۆمەڵگای هەیە دەبێتە گوتاری زاڵ و ئەوانی 

دیکە وەک  وردە گوتار دێنە ئەژمار. 
 دی��ارە ئ��ەو گوتاران��ە لە 
ساحەی سیاس��یی کوردستاندا 
و  یەکترین  نێوخۆییی  ئەویتری 
کۆی ئەم گوتاران��ە ئەویترێکی 
دەرەکیی��ان دەب��ێ هەبێت کە 
کوردس��تانە.  دژبەرانی  گوتاری 
هەڵبەت ئ��ەم ئەویترە دەرەکیە 
ب��ۆ هەموو گوت��ارە کوردیەکان 
ب��ە زاڵ و وردە گوتارەوە بوونی 
هەیە ب��ەاڵم لە پەن��ای ئەوەدا 
ناوخۆییش  بەهێزی  ئەویترێکی 
بوونی هەیە کە لە سەر بنەمای 

دژایەتی ساز بووە.
گوتاری هاوبەش��ی کورد بە 
مانای س��از بوون��ی ڕیزبەندییەکی بە هێز لە 
نێوان گوتارە ڕەقیبەکان��ی کورد لە بەرامبەر 
ئ��ەو ئەویترە دەرەکییە ی��ا گوتاری دژبەرانی 

کورددایە.
هۆکاری سەرەکیی پێک نەهاتنی گوتاری 
هاوبەشی کوردی لە نێوان گوتاری زاڵ و وردە 
گوتارەکاندا، هەر وەک باس کرا س��از بوونی 
ئەویترێکی بەهێزی نێوخۆیی لە سەر بنەمای 
دژایەت��ی لە پەنا ئەویت��ری دەرەکیدایە، بەو 
مانایەی کە پێوەندیی حیزبەکانی کوردستان 
وەک نوێنەرایەتی��ی گوتارە جی��اوازەکان کە 
دەبێت لە س��ەر بنەمای ڕکەبەرایەتی بێت لە 

 لە ساحەی 
سیاسیی 
واڵتاندا 

»ئەویتری ناوخۆیی« 
بە پێی بنەمای 
»رکەبەرایەتی« 
شکڵ دەگرێ و 
گوتارەکان حەول 
دەدەن لە مەیدانی 

»رکەبەرایەتیدا« براوەی 
ساحەکە بن و ببنە 

گوتاری زاڵ
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س��ەر بنەمای دژایەتییە و ئەویتری ناوخۆیی 
ئەگەر لە ئەویتری دەرەک��ی بە هێزتر نەبێ، 
هێندەی ئ��ەو بەهێزە و ئ��ەو ئیزنەی نەداوە 
هەم��وو الیەنەکان تەنیا یەک ئەویتری بەهێز 
لە س��ەر بنەمای دژایەتییان هەبێ کە دەبێ 
ئەویتری دەرەکی واتە کۆماری ئیس��المی و 
دژبەرانی کورد بێ��ت.  کەواتە دژایەتی وەک 
بنەم��ای ج��ۆری پێوەندیی گوت��ارە دژبەرە 
دەرەکییەکان لە جیات��ی ڕکەبەرایەتی وەک 

جۆری پێوەندی

ــە نێوخۆییەکان  ــا حیزبە ڕەقیب گوتار ی
بۆتە بنەمای شێوە ڕوانینی حیزبەکان بە 

یەکتر
بۆی��ە بەردی بناغەی س��از بوون��ی گوتاری 
هاوبەش هاتنەوە سەرجێی ئەم شێوە ڕوانینەی 
حیزب و گوتارەکانی ڕۆژهەاڵت بە نیس��بەت 
یەکتر و سەیر کردنی حیزبەکانی دیکە وەک 
ڕەقیبە ن��ە دژبەر. کەواتە گوت��اری هاوبەش 
بە دەوری ی��ەک ئەویتری بەهێزی دەرەکیدا 
دەبێ ساز بێت و هەموو الیەناکان پێویستە لە 
سەر بنەمای دژایەتی یەک ئەویتریان هەبێت.
لەو س��ۆنگەیەوە کە لە س��ەرجەم قۆناغە 
سیاس��ییەکانی ک��ورددا الیەن��ە دژبەرەکان 
بە تۆم��ەت و ه��ۆی ناوچەگەرای��ی و تەرە 
بوون لە ناوەند و ڕاس��ت بە هۆی سیاس��ەتی 
ناوەندخوازان��ەی ت��ورک، ع��ەرەب و فارس 
دراونەتە بەر پەالمار و زەبر و زەنگ، دژایەتیی 
ناوەندخ��وازی دەتوان��ێ مەرجەعێکی بە هێز 

بێت بۆ سازبوونی گوتاری هاوبەش .
کەوات��ە ناوەن��د خوازی ه��اوڕێ لەگەڵ 
ئەو بیرۆکە شۆڤێنیس��تییەی کە کورد وەک 
پێکهاتەیەک��ی مەحک��ووم بە ئێران��ەوە لکاو 
سەیر دەکات، ئەم گوتارە دژبەرەی کوردە کە 
پێویستە کەاڵن گوتار یا گوتارە هاوبەشەکەی 
لە سەر ئەم چەمکە شکڵ بگرێت و ئەویتری 
دەرەکی بەهێز و هاوبەشی کورد، وەک غەیری 
دژبەر لە س��ەر ئەم بنەمایە ساز ببێت. ناوەند 

خوازی چ لە بازنەی دەسەاڵتی سەقامگیر واتە 
کۆماری ئیسالمی و چ لەبازنەی ئۆپۆزۆسیۆندا 
وەک ئەویتری دەرەکیی کورد دەتوانێ ببێتە 
میحوەری سەرەکیی ش��کڵ گرتنی گوتاری 
هاوبەش��ی ک��ورد. کەواتە لە یەک ڕس��تەدا 
دەک��رێ بڵێین گوتاری هاوبەش��ی کورد دژ 
بە ئەویتری دەرەکیی ناوەندخواز کە لە س��ەر 
بنەمای دژایەتی ساز بووە شکڵ دەگرێ. ئەم 
گوتارە هاوبەشە بە ناوەندێتیی گوتاری زاڵ و 
وەسڵ بوونی وردە گوتارەکان بەم گوتارە زاڵە 
وێڕای قەبووڵ کردن��ی جیاوازییە هزریەکان 
پێویستە شکڵ بگرێ و هەر جۆرە سیاسەتێک 
دژ بە ئەویترە ناوەندخوازە دەرەکییەکە دەبێ 

لە چوارچێوەی گوتاری هاوبەشدا بکرێ.
پێویستە بگوترێ کە گوتاری هاوبەش لە 
سەر دوو تەوەری؛ دەرەکی بوون )کە لە سەر 
بنەمای دژایەتی س��از ب��ووە( و ناوەندخوازی 
پێک دێت، ک��ە هەردووکیان بۆ س��ازبوونی 

گوتاری هاوبەش پێویستن.
س��از نەبوونی گوتاری هاوبەش و پێمل 
نەبوون بە هێژمونی گوتاری زاڵ لە ساحەی 
سیاس��یی کوردس��تاندا ئەم کێش��انەن کە 
بوونەتە زۆر خەس��اری گ��ەورە لە مێژووی 
ک��ورددا. وەک ب��اس کرا هێژم��ون بوونی 
گوتارێک بە هۆی پەسەند بوونی ئەم گوتارە 
بۆ حەلی پرسەکانی کۆمەڵگایە کەواتە پێمل 
نەب��وون بەم هێژمۆنییە پش��ت ک��ردن لە 
ڕوانگەی زۆرینەی جەماوەرە. وردە گوتارەکان 
دەب��ێ ل��ە ڕێ��گای »ڕکەبەرایەتیی��ەوە« بۆ 
بەردەنگ،  کۆمەڵگای  پرسەکانی  چارەسەری 
بیر لە هێژمۆن بوون بکەنەوە نەک لە ڕێگەی 

»دژایەتیەوە«.

دوو ئەزموونی مێژوویی
زۆر وێنە و ئەزموونی مێژوویی لە خەسارەکانی 
س��از بوونی ئەم ئەویترە بەهێزە ناوخۆیییە لە 
س��ەر بنەمای »دژایەت��ی« و پێمل نەبوون بە 
هێژمۆن��ی گوتاری زاڵ لە مێ��ژووی کورددا 
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لە بەردەس��تدایە، کە لێرەدا بۆ پش��ت ڕاست 
کردنەوەی ئەم باسانە، ئاماژە بە دوو نموونەی 
خەس��ارەکانی ساز نەبوونی گوتاری هاوبەشی 

کوردی لە دوو بەشی کوردستاندا دەکرێ.
1 پرسی ڕێفراندۆم لە باشوری کوردستان لە 
چوارچێوەی گ��ەورە گوتاری) گفتمان کالن( 
بزووتنەوەی کوردیدا و لە سەردەس��تی پارتی 
و بەشێکی یەکیەتی کە پێکهێنەری گوتاری 
زاڵ��ی کوردی ل��ەم قۆناغەدا ب��وو دەکەوێتە 
بواری جێبەج��ێ کردنەوە و دەنگی زۆرینەی 
جەماوەری کوردس��تان دەهێنێتەوە. ئەوە لە 
حاڵێکدایە پێش ڕێفراندۆم چەند الیەنی وەک 

گۆڕان، کۆمەڵ و نەوەی نوێ کە 
هەر کام س��ەر بە گوتار یا وردە 
ئەم  دژایەتیی  ب��وون  گوتارێک 
پرس��ە دەکەن و لە سەردەمی 
پرس��ەدا  ئ��ەم  بانگەش��ەی 
ئەویترێکی ب��ە هێزی ناوخۆیی 
لە نێو گوتاری سیاسییاندا پێک 
دێت کە ئ��ەو ئەویترە گوتاری 
نەتەوەی��ی ب��ە نوێنەرایەتی��ی 
باڵێک��ی نێو یەکیەتی  پارتی و 
بوو، لە نێوان ئەم حیزبانەدا کە 
دەب��وو گوتارێک��ی هاوبەش بە 
ئەویترێکی دەرەکیەوە س��از بێ 
تا بتوانێ پرسی ڕێفراندۆم بکاتە 

پرسێکی نەتەوەیی و لە بەرامبەر بەغدا و هێزە 
دژبەرەکاندا بە ی��ەک گەاڵڵەی هاوبەش  لە 
س��ەر بنەمای گوتارێکی هاوبەشەوە ڕووبەڕوو 
ببنەوە، ڕووی نەدا. دیارە س��از بوونی گوتاری 
هاوبەش بە مانای سڕانەوەی وردە گوتارەکان 
و زاڵتر بوون��ی گوتاری زاڵ نیی��ە؛ بەڵکو بە 
مان��ای ڕووب��ەڕوو بوونەوە لەگ��ەڵ گوتاری 
دەرەکیە لە س��ەر یەک وات��ای هاوبەش. بۆ 
وێنە لە پرس��ی ڕێفراندۆم��دا دەبوو گوتاری 
هاوب��ەش لە بەرانبەر گوت��اری دەرەکیدا کە 
گوتاری بەغ��دا و دژبەرەکانی ڕێفراندۆم بوو، 
پێک بێت، وات��ە دەبوو هەموویان ئەویترێکی 

دەرەکییان بوایە، نەک ڕێفراندۆم ببێتە هۆی 
س��از بوونی ئەویترێکی بە هێ��زی نێوخۆیی 
و وردە گوتارەکانی کوردوس��تان بەرانبەر بە 
پرس��ی ڕێفراندۆم ڕابوەس��تن، بە چەشنێک 
ک��ە ئەم کێش��ەیە پ��اش ڕێفران��دۆم ببێتە 
هۆی بەدەس��تەوەدانی کەرک��ووک و ناوچە 
کێشەلەس��ەرەکان و ناکام مانەوەی کورد لەم 

قۆناغەدا.
2 شۆڕش��ی س��اڵی 57ی گەالن��ی ئێران و 
مەسەلەی کورد؛ دوای شۆڕشی گەالنی ئێران 
هەر وەک باس کرا چەند ڕێکخراوی سیاسی 
لە گۆڕەپانی سیاس��یدا هەبوون کە دەتوانین 
چوارچێوەی  لە  ڕێکخراوانە  ئەم 
س��ێ گوتاری جی��اوازدا پۆلین 

بەندی بکەین:
 گوتاری نەتەوەیی کە حیزبی 
دێموکرات نوێنەرایەتیی دەکرد

 گوتاری مەزهەبی کە مەکتەبی 
قورعان نوێنەرایەتیی دەکرد

 گوتاری چەپی مارکسیس��تی 
کە کۆمەڵە یا حیزبی کۆمۆنیست 

نوێبەرایەتیی دەکرد.
ئ��ەم گوتارانە  ئەوەی ک��ە 
چ تایبەتمەندییەکی��ان هەی��ە 
پێوەندییەک��ی ب��ە باس��ەکەی 
ئێمەوە نییە، باس��ی سەرەکیی 
ئێمە ئەوەیە کە لەو س��ەردەمدا لە نێوان ئەم 

گوتارانەدا گوتارێکی هاوبەش پێک نەهات. 
دوای ش��ۆڕش و سەقامگیر بوونی هێزی 
ک��وردی لە ناوچە کوردنش��ینەکان و داوای 
خودموختاری لە الیەن جەریانە سیاس��ییە 
نەتەوەییەکان��ەوە و ڕوودانی ش��ەڕ لە نێوان 
ناوەن��د و کوردوس��تاندا، پ��اش ماوەی��ەک 
ش��ەڕ، پرس��ی دانوس��تان و دیالۆگ هاتە 
ئاراوە. س��ەرەڕای حەولێکی زۆر بۆ سازان لە 
چوارچێوەی خودموختاریدا، بە هۆی نەبوونی 
گوتارێکی هاوبەش لە نێوان گوتارەکانی ئەو 
س��ەردەم، کە دەکرێ بڵێین گوتارە زاڵەکەی 

 بەردی 
بناغەی 

ساز بوونی گوتاری 
هاوبەش 

هاتنەوە سەرجێی
 ئەم شێوە ڕوانینەی 

حیزب و 
گوتارەکانی 

ڕۆژهەاڵت بە نیسبەت 
یەکتر و سەیر کردنی 
حیزبەکانی دیکە وەک 

ڕەقیبە نە دژبەر
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گوتاری نەتەوەیی ب��ە نوێنەرایەتیی حیزبی 
دێموکرات بوو، ئاکامێ��ک بەدی نەهات. لە 
الیەکەوە ئەم الیەنە واتە گوتاری زاڵ باس��ی 
لە س��ازان لە سەر ش��ەش مادە دەکرد، لە 
الیەکی دیکەوە الیەنی چەپ بە سازشکاری 
تۆمەتباری دەکردن و باس��ی لە کێشەیەکی 
گەورەت��ر ب��ە نێ��وی کێش��ەی حکومەتی 
کرێ��کاری ل��ە چوارچێ��وەی مارکسیس��م 
لینینیس��مدا دەکرد و لە الیەکی دیکەشەوە 
جەریانی مەزهەبی بە نوێنەرایەتیی مەکتەبی 
قورعان باس��ی لە هاودەنگ ب��وون لە گەڵ 
ناوەند وەک دەس��ەاڵتێکی مەزهەبی دەکرد 
کە هیچ پێوەندییەکی بەو بابەتەوە نەبوو کە 
گوت��اری زاڵ نوێنەرایەتی��ی دەکرد. ئاکامی 
ئەم ک��ۆک نەبوون��ە لە س��ەر چەمکێک و 
پێ��ک نەهاتنی ئ��ەم گوتارە هاوبەش��ە، بوو 
ب��ە ه��ۆی ناکامیی ک��ورد لەو بەش��ە و بە 
ئاکام نەگەیش��تنی هیچ کام لە ویستەکانی 
وەک خودموختاریی ئیس��المیی ئەحمەدی 
موفتیزادە، نیزامی سیاسیی سوسیالیستی بە 
خوێندن��ەوەی کۆمەڵە و خودموختارییەکەی 
حیزبی دێموکرات و شەش مادەکەی دوکتور 
قاس��ملو کە ئەگەری جێبەجێ بوونی زیاتر 
بوو. ئەوەی لەو قۆناغەشدا ڕووی دا ئەوە بوو 
کە ئەویترێکی بەهێزی ناوخۆیی لە گوتاری 
سیاسیی الیەنەکاندا ساز بوو کە گوتاری زاڵی 
کوردیی کردبووە ئامانج. هەڵبەت ئەوەی کە 
هەر کام لەم شکس��تانە هۆی دیکەشی بووە 
حاشا هەڵنەگرە بەاڵم ئەم باسەی ئێمە تەنیا 
هۆکاری نەبوونی گوتاری هاوبەش��ی کردۆتە 
بابەتی بەرباس. بۆ مەکتەبی قورعان کۆماری 
ئیس��المی نەیتوانی ببێتە ئەویتری دەرەکی 
کە لە س��ەر دژایەتی دەیتوانی س��از بێت و 
ل��ە الیەکی دیکەوە حیزب��ی دێموکرات بوو 
ب��ە ئەویتری ناوخۆییی کۆمەڵە کە لە س��ەر 
بنەمای دژایەتی ساز ببوو هەروەها وەک باس 
کرا کۆمەڵەش بە هۆی پێمل بوون بە کەاڵن 
گوت��اری چەپ نەیتوانی ئەویترێکی دەرەکی 

بە هێز لە کۆماری ئیسالمی ساز بکات. 
ئەو کێش��ەیەی کە نەیتوان��ی ڕیزبەندی 
ش��ێوەی س��ازبوونی ئەویترەکانی ئەم س��ێ 
جەریان��ە وەک س��ێ گوتار بکات��ە هەوێنی 
گوتاری هاوبەش، ئەو کێشە سەرەکییەیە کە 
ئێس��تاش بۆتە لەمپەڕ لە بەرانبەر ساز بوونی 
گوتارێکی هاوبەش لە س��ەر بنەمای ئەویتری 
دەرەکی��ی ناوەندخواز  کە دژایەتی س��ازی 
دەکات و کاڵ کردن��ەوەی ئەویتری ناوخۆیی 
و هێنان��ە چوارچێ��وەی ڕکەبەرایەتییەک��ی 

گوتارخوازانە. 
ل��ە ئاکام��دا دەتوانین بڵێی��ن ئەویتری 
ناوخۆییی گوتاری سیاسیی وردە گوتارەکانی 
ک��ورد و تەنان��ەت گوتاری زاڵی��ش هێندە 
ب��ە هێزە ک��ە ئەویتری دەرەک��ی دەکەوێتە 
پەراوێزەوە و ئەم گوتارە هاوبەش��ە کە دەبێ 
لە دەوری ئەویتری دەرەکی ساز بێت هەرگیز 

ساز نابێت. 
ئەویتری بەهێزی ناوخۆیی و ساز نەبوونی 
ئەویترێکی هاوبەش و کۆک نەبوون لە س��ەر 
یەک خاڵ بۆ پێ��ک هاتنی گوتاری هاوبەش 
ل��ە نێ��وان گوت��ارە جیاوازەکان��ی کوردیدا، 
دەبێتە هۆی شکانی سەنگەرەکانی کەرکوک، 
کران��ەوەی دەروازەکان��ی عەفرین و هەرەس 
هێنانی س��نە و مەهاباد و زۆر خەساری دیکە 

کە دەکرێ چاوەڕوانیان بین.
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ئاماژه
هەڵبژاردنی ڕێچكەی سیكوالریستی لە سیاسەتدا ئەگەرچی لە فەزای گشتی 
و پەسەندكراوی دنیای مۆدێڕندا بەهایەك دێتە ئەژمار، بەاڵم خوێندنەوەیەكی 
خۆماڵیانە بەو ڕاستییەمان دەگەیەنێ كە بەها شتێكی ڕەها نیە و ئەوەی لە 

واڵتێكی سەقامگرتوو و بێ كێشەی ئوروپاییدا بەهایە مەرج نییە لە دۆخی بێ 
واڵتیشدا بەها بێت.

پێوەندییەكانی نێوان شوناسی دینی و ناسیۆنالیزم 
»بە ئاوردانەوە لە ئایدیای ئایینی كورد و بیچم گرتنی ناسیۆنالیزمی ئێرانی لە سەردەمی سەفەویدا« 

گواڵڵە كەمانگەر
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دەستپێك
لە س��ێ قوتابخان��ەی جیاوازی ئایین ناس��ی 
یەكی��ان ڕێداكشنیس��مە reductionism ك��ە 
س��ەرەتای ئایین ناس��یش هەر ب��ەم ڕوانگە و 
قوتابخانەی��ە و وەك��وو لقێك لە مرۆڤناس��ی و 
كۆمەڵناس��ی  دەس��تی پێ كرد و بەشێك بوو 
ل��ە پۆزیتیڤیس��مێك ك��ە لە س��ەدەی نۆزدە 
و س��ەرەتای سەدەی بیس��تدا زاڵ بوو بە سەر 
لێكۆڵینەوەكانی زانستی مرۆییدا.  لەم ڕوانگەیەدا 
كە دوركهایم بەناوبانگترین بیرمەندیەتی ئایین 
وەكوو پێكهاتەیەكی كۆمەاڵیەتی دێتە ئەژمار و 
الیەنە تاكەكەسی و ڕۆحی و میتافیزیكییەكانی 
زۆر لە بەرچاو ناگیردرێ و دادەبەزێتە ئاس��تی 
بابەتێكی زانستیی كۆمەاڵیەتی و تایبەتمەندی 
و دەركەوتە كۆمەاڵیەتییەكانی لێك دەدرێتەوە 

و باس دەكرێ.
 لەم گۆش��ە نیگایەوە دی��ن و ئایین بریتین  لە 
»كۆی جەماعەتێكی تایبەت لە باوەڕمەندان كە لە 
دەوری بابەتێكی پیرۆزدا كۆ دەبنەوە، سرووت و 
مەناسك و ڕەوا و نارەوا و ئەرك و مافی تایبەتیان 
هەیە و هەس��ت و سۆزی هاوگرووپ بوونیشیان 
ڕای  ب��ە   . )Durkheim, 1995:41( تێدای��ه« 
دوركهایم ئەم پێكهاتەیە لە خۆیدا سەرەتاییترین 
جۆری پێكهاتەی كۆمەاڵیەتییە و هەروەها یەكەم 
دەركەوتەی دەس��ەاڵتداری و دروس��ت بوونی 
تۆكمەییی كۆمەاڵیەتی و دیاری كردنی س��نوور 
لە نێوان »خۆ«یەكی كۆیی لە بەرانبەر »ئەویتر«ە 
و شوناس��ی كۆیی بە باوەڕمەندان دەبەخش��ێ. 
هەر ئەو تایبەتمەندییە ش��وناس بەخشەشە كە 
لە جادوو جیای دەكات��ەوە. واتە جادوو خاوەنی 
هەم��وو تایبەتمەندییەكانی ئایینە بەاڵم خاوەنی 
سروشتێكی شوناس��بەخش و كۆمەاڵیەتی نیه، 
هەر بۆیەش شوناسبەخشی لەم ڕوانگەیەدا دەبێ 

بە سەرەكیترین  تایبەتمەندیی ئایین و دین. 
ئ��ەوەی لەم وت��ارەدا وەك��وو چوارچێوەی 
تیۆریك لە بەرچاو گی��راوە هەر ئەم چوارچێوە 
ڕێداكشێنیس��تییە و كەڵ��ك وەرگرت��ن ل��ە 
پێناس��ەكەی دوركهایم��ە. زۆر سروش��تیە كە 

كاتێ��ك چوارچێویەكی تایبەت��ی تیۆریك، بۆ 
لێكۆڵین��ەوە هەڵدەبژێری��ن، ناچارین لە هەمان 
چوارچێوەدا بمێنینەوە بەاڵم ئەوە بەو مانایە نییە 
كە ئ��ەو تیئۆری و ڕوانگەیە تاكە تیۆریی ڕەوا و 
دروست لە س��ەر ئەو بابەتەیە، ئەم مانایەش لە 
ئایی��ن كە لێرەدا خراوەتە بەردەس��ت تاكە مانا 
لە ئایین نی��ە و ناتوانێ بێت و لە خۆیدا نەفیی 
ڕوانگەكانی ت��ر وەكوو ڕوانگەی دیاردەناس��انە 
)فێنۆمێنۆلۆژیس��تی( ناكات. بەاڵم بۆ ش��ڕۆڤە 
كردنی هەر ج��ۆر پێوەندییەک لە نێوان بابەتی 
دین و دەس��ەاڵت و كۆمەڵگا هەمیشە ناچارین 
بگەڕێینەوە بۆ ئەو س��ەرەتاییترین ڕێچكەیە كە 
ڕێچكەی مرۆڤناسانەیە. بۆیە لەم وتارەدا بە پاڵ 
دانەوە بە تیۆریی دوركهایم، س��ەرەتا پێوەندیی 
نێ��وان ئایین و نەتەوە  و پاش��ان ڕۆڵی ئایین لە 
س��از بوونی نەتەوە باس كراوە و لە كۆتاییش��دا 
ڕۆڵی ئایین له چێ بوونی ناس��یۆنالیزمی ئێرانی 
و هەروەها ئاڵۆزییەكانی بنەمای ناس��یۆنالیزمی 
كوردس��تانی باس كراوە. پێویستە ئاماژەش بە 
بەكارهێنانی جیاوازی دوو وش��ەی ئایین و دین 
بكرێ، ل��ەم وتارەدا ئایین بۆ ئام��اژە بە فۆرمی 
ئەندیشەیی و گشتی بە كار هاتووە وەكوو ئایینی 
مەدەنی یان ئایینی كوردی، و دین بۆ ئاماژە بە 
فۆرمێكی  دیار و تایبەت و پەس��ەند كراو وەك   

ئیسالم و مەسیحیەت.

ئایینی مەدەنی و ناسیۆنالیزم
لە س��ەردەمی مۆدێڕن��دا و دوای پاشەكش��ە 
كردن بە دین لە الیەن زانس��تەوە و بە تایبەت 
پاش گەش��ەی ماركس��یزم كە كۆی پێوەندییە 
كۆمەاڵیەتییەكانی لە سەر بنەمای بەرهەم هێنان 
و جیاوازیی چینایەتی ش��ڕۆڤە دەكرد، زۆربەی 
ڕۆش��نبیران دینیان وەكوو بابەتێكی زیندوو لە 
دنیای ئەمڕۆدا نەدەبین��ی و ڕای كۆیی مرۆڤی 
مۆدێڕن ئ��ەوە بوو كە م��رۆڤ قۆناغی ئایین و 
بەس��تراوەیی ب��ە بابەتی پی��رۆزی تێپەڕاندووە 
و هەم��وو كۆمەڵ��گاكان درەنگ ی��ان زوو بەو 
پرۆسەیەدا گوزەر دەكەن. بەاڵم هەر وەك باس 
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كرا دوركهایم  تیۆریی خۆی لە سەر ئایین وەكوو 
بنەمای بیچم گرتنی كۆمەڵگا دامەزراند و جگە 
لە شڕۆڤەی چۆنیەتیی بیچم گرتنی كۆمەڵگای 
سەرەتایی باسی دینی مەدەنیشی وەكوو فۆرمی 
مۆدێڕنی ئایین هێنایە گۆڕێ كە دواتر بەشێكی 
زۆر ل��ە ئاماژەكانی ئەو لەو بابەت��ەدا لە الیەن 
ڕۆالن بارتەوە و لە ژێر ناوی ئوستورەی مۆدێڕن 

پەرەی پێ درا. 
ئەگەرچی لە س��ەرەتاكاندا باس��ی ئایینی 
مەدەنی civil religion بە كەسانی وەك ڕۆسۆ و 
سەنت سیمۆن دەستی پێ كرد بەاڵم دوركهایم 
بەرچاوترین چوارچێ��وەی تیۆریكی بۆ ئایدیای 
ئایینی مەدەنی خستە بەردەست و پێوەندییەکانی 
ئایین��ی مەدەنی و بابەتی ناس��یۆنالیزمی ڕوون 
ك��ردەوە. بە بڕوای دوركهای��م ئەگەرچی دینی 
مەسیحی لە ڕێگای سیكوالر بوونەوە كەوتبووە 
پەراوێزەوە، بەاڵم كۆمەڵگای مۆدێڕن پێویس��تی 
بە ئایینێكی س��یكۆالر و مەدەن��ی پەیدا كرد. 
ئەم ئایینە چی تر پێویس��تی بە ئایدیای سەروو 
سرووشتی و خودایی نەبوو چون مرۆڤی مۆدێڕن 
چی تر پەس��نی خودایانی كۆنی نەدەكرد، بڕوا 
ب��ە دینی نەریتی بە تایب��ەت بە هۆی دژبەری 
لە گەڵ زانس��ت لە ناو چوو بوو بەاڵم چەمكی 
»پیرۆز« لە ش��وێنی خۆی مابوو چون بە بێ ئەم 
بنەما ئەخالقییە بوونی كۆمەڵگا خۆی نامومكینە. 
San- )ەەو پیرۆزییە نوێیەش چەمكی نەتەوەیە  .
tiago,2009: 395-396( واتە دینی نەریتی پاش 
سەردەمی مۆدێڕن دیسان خۆی بینا كردۆتەوە و 
ئەم��ەش بە ڕای دوركهایم پێوەندیی بەوەوە نیە 
كە ئەو دینە نەریتیی��ە چی بووە بەڵكوو وەكوو 
تایبەتمەندییەک��ی یونیڤێرس��اڵ دەیبینێ كە 
بەرهەمی پێویستیەكانی مرۆڤە، مرۆڤ پێویستی 
بەوەیە كە هەست بكات بەستراوی كۆمەڵگایەكی 
بە هێ��زە ]كۆمەڵگای دینی ی��ان نەتەوەیی[ و 
هەر وەه��ا خۆی بە ئەندام��ی گرووپێك بزانێ 
 Durkheim,( .كە لەوانی دیكە جی��ای بكاتەوە
1995:214( پاش دوركهای��م كارڵتۆن هایەس 
بە چڕی زیاتر پەرژایە س��ەر ئەم  مژارە. بە پێی 

هایەس » ناس��یۆنالیزم هەستێكی قووڵ و پتەو 
س��از دەكات كە لە جەوهەری خۆیدا ئایینییە 
وات��ە وەكوو ئایینەكانی دیكە ئیمان بە هێزێكی 
دەرەك��ی س��از دەكات ]رۆح��ی نەتەوەیی[ و 
هەروەها هەستی كڕنۆش و ترس بەرهەم دێنێ، 
ناسیۆنالیزم هەروەها خاوەنی بۆنە و سێرێمۆنیای 
تایبەت بە خۆیەت��ی و خەڵك لە دەوری یەك 
.)Razi,1990: 75(  ».كۆ دەكاتەوە )سیمبول )ئااڵ
 ئ��ەم تایبەتمەندیی��ە ئەگەر ل��ە واڵتانی 
ئوروپایی��دا وەك��وو تایبەتمەندییەک��ی كەمتر 
زەق دەبین��درێ و گوزار لە دین��ی نەریتی بە 
پێكهاتەیەك��ی جی��اواز )بەاڵم ل��ە جەوهەری 
خۆی دا ئایینی( بە ناوی نەتەوە زۆر سروش��تی 
ڕوویداوە؛ لە ئافریقا و ئاس��یادا ئەو جێگۆڕكێیە 
زۆر زەق بووە. لەو واڵتانەدا گەشەی ناسیۆنالیزم 
دوو هۆكاری س��ەرەكیی هەبوو یەكەمیان ئاشنا 
بوونی ئیلیتی كۆمەڵگای ئافریقایی و ئاسیایی لە 
گەڵ چەمكی نەتەوە وەكوو بابەتێكی نوێی ڕۆژ 
لەگەڵ هەموو بابەت��ە نوێیەكانی دیكە )لە جل 
و خۆراك و هەڵس��ووكەوت ت��ا ئایدیا و بیر( لە 
الیەن ئیلیتی ئەو كۆمەڵگایانەوە وەرگیرا. دووهەم 
خودی دۆخی كلۆنیالیستی كە بە هۆی ئایینی 
مەسیحی و میسیۆنەرە مەسیحییەكانەوە بە سەر 
ئەو واڵتانەدا زاڵ ببو وهەس��تی یەك بوونی لە 
نێوان تاكی بە مەسیحی بووی واڵتانی كلۆنی لە 
گەڵ داگیركەران ساز دەكرد.  هەر بۆیە ئیلیتی 
ئەو واڵتانە هەستیان بە پێویستیی تۆكمەیییەكی 
كۆمەاڵیەتیی هاوتای مۆدیلە ئایینییەكە كردبوو. 
ناس��یۆنالیزم لەو واڵتانەدا دەقاودەق لە جێگەی 
دین دانرا و هەموو دۆگماكانی دینیش گوازرایەوە 
بۆ ناو ئایدیای ناسیونالیستی كە بە وتەی سمیت 
 Smith, 1998:( »خ��ۆی »ئایینی مۆدێڕنیس��مە
97(. لە واڵتانی ئیس��المیش دا دیسان دین لە 
فۆرم گرتنی ناسیۆنالیزمدا ڕۆڵی بەرچاوی هەبوو 
و ئایدیاكان��ی جەماڵەددی��ن ئەفغانی هەوێنی 
ناسیۆنالیزمی تێكەڵ بە ئیسالمی واڵتانی وەكوو 
میسر و تونس بوو. تەنانەت لە توركیەدا كە دوای 
س��ەردەمی كەماڵ مس��تەفا هەوڵ درا ڕواڵەتی 
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ئایینی ل��ە مۆدێڕنیزمی توركی بس��ڕدرێتەوە، 
خودی جووڵەی ناسیونالیس��تی لە 186٠ دا لە 
ژێر كاریگەریی مۆدێڕنیزمی تاتاری كە تێكەڵی 
ناس��یۆنالیزمی توركی و مۆدێڕنیزمی ئیسالمی 
بوو كەوتە س��ەرپێ و هیچ كێشەیەك لە نێوان 
 Cetinsaya,(توركیسم و ئیسالمیس��م دا نەبوو
355-1999:352(. لە هەموو واڵتانی ئوروپاییشدا 
بە هەمان شێوە هیچكات دژبەرییەك لە نێوان 
ئایدیای ناسیونالیستی و باوەڕی دینیی زۆرینەی 
كۆمەڵ��گادا نەبووە و ئەوان��ە هاوتەریب بوونە و 
هەمیش��ە دین ڕۆلی گرنگی ل��ە بیچم گرتنی 

ناسیۆنالیزمی هەموو واڵتاندا گێڕاوە.

رۆڵی دین لە پێكهاتنی نەتەوە و ناسیۆنالیزم
ناس��یۆنالیزم هەر وەك ئاماژەی پێ كرا زۆر جار 
وەكوو جێگرەوەیەكی دی��ن لە دنیای مۆدێڕندا 
باسی لێ دەكرێ، بەاڵم جیا لەو جێگۆڕكێیە كە 
ئەمڕۆ تا ڕادەیەك دەبیندرێ، خودی دین وەكوو 
یەكێك ل��ە پایەكان و بنەماكانی ناس��یۆنالیزم 
هەمیشە بە درێژاییی مێژوو، ڕۆڵی گرنگی بینیوە 
بۆ جیاكردنەوەی س��نووری نەتەوەكان و ڕوون 
كردن��ەوەی جیاوازیی نێوان نێو- گروپ و دەر-
گ��روپ یان »ئێمە« و » ئ��ەوان«. بە تایبەت لەو 
واڵتانەدا كە بە جۆرێك لە دۆخێكی ژێردەستیدا 
بوونە یان كەوتوونەت��ە ژێر كاریگەریی كلتوری 
و زمانیی ئەویتری زاڵ. بۆ نمونە پرۆتێس��تانیزم 
ناسیۆنالیزمی ئینگلیسیی لێ كەوتەوە، پەیتیزم 
)چلێك ل��ە لۆتێریزم( بنەمای ناس��یۆنالیزمی 
ئاڵمانی ب��وو، ئایدیای عیبرانی ناس��یۆنالیزمی 
ئیرلەندی باكوور و ئیسرائیلی ساز كرد وهەروەها 
كاتۆلیسیسزم له پۆلەند، ئۆرتۆدۆكس لە ناوچەی 
باڵكان و دینی شینتۆ لە ژاپۆن هەموویان هەمان 
Bru- )ۆۆڵیان بۆ ساز كردنی ناسیۆنالیزم گێڕاوە 

.)baker, 2012: 7
لە هەموو ئەم نمونەگەلەدا دین ڕۆڵی شوناس 
بەخش و سنووردانەری بووە و گروپێكی زمانی و 
دینی و كلتوریی تایبەتی لە ژێر هێژمۆنی زمانی 
و دینیی گروپی دیكە دەرهێناوە و هەستی یەك 

بوون��ی لە نێوان خۆیاندا و هاوكات جیاواز بوون 
لە گەڵ ئەویتری بۆیان ساز كردوە. ئەم شوناسە 
جیاوازە دینییە دواتر تێكەڵ بە واڵت پەرەستی 
بووە و هێندێ سیمبۆلی نەتەوەیی وەكوو ئااڵ و 
مێژووی ئەس��اتیری لە زیاد كراوە، لەو ڕێگایەوە 
ئ��ەو یەك بوون��ی دینییە كە ی��ەك بوونێكی 
ئابس��تراكت و میتافیزیكی بووە الیەنی مادیی 
وەرگرتوە و هەم ئایدیا و هەم قاڵبی پێویست بۆ 
سەرپێ كەوتنی واڵتێكی جیاواز و سەربەخۆ و بە 
هێزی ئامادە كردوە. واتە ئایدیای ناسیونالیستی 
هەمیش��ە پاڵی بە ئایدیایەكی دینییەوە  داوە و 
لە دەسپێكی ساز بوونی واڵتێكدا، ناسیۆنالیزم بۆ 
خۆی و تەنیا بە سیمبولە نەتەوەیییەكان الوازترە 
لەوە كە بتوان��ێ وەفادارییەكی پتەو و بەهێز لە 

نێوان تاكەكانی ناوچەیەكی تایبەتدا ساز بكات.
لە ڕاستیدا  دین وەكوو پێكهاتەیەكی سەروو 
خێڵەكی هەمیشە توانیویە وەها  وەفادارییەكی 
بەرزە ئاست لە نێوان تاكەكانی ناوچەیەكی زمانی 
و كلتوریی تایبەتدا دروست بكات. وەفادارییەك 
كە دەتوانێ وەفاداری بە خێڵ و عەش��یرە )كە 
فۆرمە س��ەرەتاییە شوناس بەخشەكانی مرۆڤن( 
بخاتە پەڕاوێز و لە س��ەرەوەی ئەوانەوە »ئێمە« 
یەكی گش��تیتر س��از بكات. لە نەبوونی ئایینی 
هاوبەش��دا ئ��ەو وەفادارییە نزمە ئاس��تگەلە بە 
عەشیرە و خێڵ و گروپ لە نێوان خێڵە  هاوشێوە 
و هاوزمانەكان��دا هەمیش��ە دەتوانن كێش��ە و 
ناكۆكی بنێنەوە و پێش بە ساز بوونی یەكەیەكی 
 Razi,(سیاس��ی و كلتوری��ی تایب��ەت بگ��رن
1990:75(. نمونەی وەها ناتەبایییەكی مێژوویی 
لە ناو كورددا بە ڕوونی س��ەلمێنەری ڕاس��تیی 
ئ��ەم ئیدعایەیە كە دینی هاوبەش كاریگەرترین 
ڕێگای ساز كردنی هەستی یەك بوونی سەروو 
خێڵەكیە. ف��رە ئایین��ی و پلۆرالیزمی دینی و 
ئایینیی كوردس��تان كە وەك بابەتێكی زاتی و 
نەگۆڕ خۆی دەنوێنێ و هێندێ جار كورد خۆی 
وەكوو ش��انازییەك ناوی دەبات و هەر بە هۆی 
ئەو بە ڕواڵەت پێك س��ازانە مێژوویییە )كە لە 
ڕاستیدا پێك سازان نەبوە چون مێژووی كوشت 
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و ب��ڕی زۆری تێدایە( كورد پێی وایە دەكرێ و 
دەتوانێ بە وەها ئاڵۆزییەك لە ناسنامەی ئایینیدا 
بگات بە هەس��تێكی هاوبەشی نەتەوەیی. بەاڵم 
وەك دەبینین ئەو هەس��تە هاوبەشە ئەگەرچی 
ل��ە س��ەردەمی مۆدێڕن��دا و بە ه��ۆی دۆخی 
هەڵپەسێردراوی كورد لە بیاڤی سیاسەتی دنیادا 
و هەست بە بۆش��اییی دەوڵەتی كوردستانی تا 
ڕادەیەك س��از بووە بەاڵم هیچ كات ئەوەندە بە 
هێز نەبووە كە بتوانێ هەموو تاكەكانی واڵتێك 
ب��ە ناوی كوردس��تان موبیلیزە ب��كات و هێزە 
سیاسییەكان كە یاریزانی  سەركیی ئەو بیاڤەن 
لە یەك چوارچێوەی نەگۆڕ و ئیعتراف پێ كراو 

لە الیەن هەموانەوە، كۆ بكاتەوە. 
هەر بۆیە دەتوانین ئیدعا بكەین كە ئاڵۆزیی 
ناس��نامەی ئایینیی ك��ورد ڕیش��ە و هۆكاری 
بنەماییی ئاڵۆزیی دۆخی ئەمڕۆیە و فۆرم نەگرتنی 
ئایدیۆلۆژی��ای دین��ی تایبەت لە ن��او كورددا 
ناڕوونیی ش��وناس و پەرتەوازەییی سیاسیی لێ 

كەوتووەتەوە.
لە ڕاس��تیدا  كورد لە ب��اری ئایینییەوە بێ 
ئایدی��ا و تەواو ل��ە ژێر هێژمۆن��ی نەتەوەكانی 
دەوروبەریدا نەبوو، ئایدیای ئایینی تایبەتی هەبوو 
و س��ەرەتاییترین جووڵە ش��وناس خوازانەكانی 
ناو ئیسالمیش )وەكوو س��ەرەتای بزووتنەوەی 
عەبباسی و هەروەها خوڕەمدینەكان( یان لە ناو 
كوردەوه یان بە هاوكاریی كوردەوە  دەستی پێ 
ك��رد، بەاڵم ئەم ئایدیای��ە كاتێ لە قاڵبی دینی 
تایبەت و لە س��ەر دەستی س��وڵتان سەهاكی 
بەرزەنج��ی هاتە بوون، لە ناو خودی كورددا ئەو 
سەركەوتنە پێویس��تەی وەدەست نەهێنا. دواتر 
فارس بە یاریی تورك، توانی له س��ەر ئەساسی  
تاكە دەركەوتەی ئایدیۆلۆژیكی ئەم ئایدیایە واتە 
شیعە، ناسیۆنالیزمی فارسی/ ئێرانی بینا بكات. 

ــیۆنالیزمی  ــورد و ناس ــای ئایینی ك ئایدی
فارسی/ئێرانی

ئەگەرچی ناسیۆنالیزم چەمكێكی مۆدێڕنە بەاڵم 
وەك باس كرا بنەمای ئەم چەمكە خۆی سەرەتا 

لە س��ەر شوناس��ی دینی تایبەت دامەزراوە و 
هەر بەو پێیە هەركات دینێك، مەزهەبێك یان 
فرقەیەكی تایبەتی دینی سەری هەڵداوە، ئێمە 
لەگەڵ فۆرمێك لە ش��وناس خوازیی نەتەوەیی 
لە شێوازی نیمچە ناسیونالیستیش بەرەوڕووین.

 ش��وناس خوازیی فارس لە پاش ئیس��الم 
كە بە هێنانەوەی زمانی فارس��ی بۆ ناو هەرێمی 
زاڵیەتی��ی كلت��وری عەرەبی � ئیس��المی و لە 
س��ەدەی هەش��ت و نۆی زایینی  دەستی پێ 
كردبوو پاش حەوت س��ەدە و بە س��ەرهەڵدانی 
س��ەفەوییەكان، گەیشتە ئاكامی نیهاییی خۆی. 
واتە ئەگەرچی زمانی فارس��ی لە مردن ڕزگاری 
ببوو بەاڵم شوناس��ی فارس��ی/ئێرانی هێمان لە 
ژێر كاریگەریی كلتوری عەرەبی � ئیس��المیدا 
بوو و س��ەرهەڵدانی س��ەفەوییە ب��ە كۆدەنگی 
لێكۆلەرانی مێژوو سەرەتای سەربەخۆییی فارس 

لە جوغرافیای ئیسالمی بوو. 

ــە  ــورد ل ــی ك ــەی ئایین ــی ئەندیش رۆڵ
سەرهەڵدانی سەفەوییەدا

ئایدی��ای ئایینی��ی س��ەفەوی كە ڕیش��ەی لە 
كوردس��تاندا بوو، تا كاتی گۆڕانی بە ئایدیالۆژیی 
شیعە چەند قۆناغی جیاوازی بڕی. دیارە لەبارەی 
بنەچ��ەی بنەماڵ��ەی س��ەفەوی، ڕا و بۆچوونی 
جیاواز هەی��ە و خودی ئەو بنەماڵەی��ە لە ئاڵۆز 
بوونی ئ��ەو ناس��نامەیەدا ڕۆڵیان هەب��ووە. واتە 
پاش��اكانی س��ەفەوی بۆ ئەوەی بنەچەی خۆیان 
ببەنەوە س��ەر ئیمام موسای كازم و لەو ڕێگایەوە 
ش��ەرعییەتی خوێنیی پێویست وەدەست بێنن، 
ش��ەجەرەنامە و بنەچ��ەی خۆیان دەس��تكاری 
كردووه، بەاڵم بە گوێرەی س��ەرچاوەكانی دیكە ، 
فەیرۆزشای زەڕین كاڵو، جەددی  گەورەی شێخ 
سەفی، لە سەدەی دەی زایینی لە كوردستانەوە 
كۆچی كردۆتە ئەردەبێل. ڕاجر س��ەیڤوری جێی 
باوەڕترین گریمانە بەوە دەزانێ كە فەیرۆزش��ا لە 
ساڵی 1٠25 لە گەڵ میر مەمەالنی ڕەوادی]1[ و 
لە كاتی فەتحی ئەردەبیل و موغان بە دەس��تی 
ئەو میرە كوردە، هاتبێتە ئەردەبیل و لەوێ زەوی 
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و مڵكی زۆری پێ بەخشرابێ و نیشتەجێ بووبێ 
)س��یوری، عزیزی، 1385:2( بە ڕوونی دیار نییە 
لەو سەردەمەدا فەیرۆزشا یان مەمەالنی ڕەوادی 
سەر بە چ ئایینێك بووبێتن بەاڵم شێخ سەفی كە 
دووسەد ساڵ دوای ئەو كۆچە لە دایك بوو شافعی 
و سەر بە ڕێبازی زاهدییە بوو كە دوای مەسنەد 

نشینیی ئەو ناوی گۆڕا بە ڕێبازی سەفەوی.
 ت��ا س��ەردەمی ش��ێخ جونەیدی��ش هەر 
ڕێبازی  ش��افعیگەری مەزهەب��ی س��ەرەكیی 
سەفەوی بوو، ش��ێخ جونەید بە هۆی كێشەی 
جێنش��ینی لە گەڵ شێخ جەعفەر ناچار بوو بۆ 
ماوەی دوازدە ساڵ ئەردەبیل بە جێ بێڵێ و لەو 
كۆچەدا سەرەتا چووەتە هەولێر)ئەربل( و پاشان 
ڕۆژئاوای كوردستان )شام( و لەوێڕا چووەتە ئامەد 
)دی��ار بەكر( )خواندمیر،137٠:59( )الش��یبی، 
1359:38٠( ئەو س��ەفەرە سەرەتای گۆڕانێكی 
جیددی لە بیر و باوەڕی ش��ێخ جونەید و پەیدا 
بوونی ئەو باوەڕانەیە كە دواتر ناویان ناوە باوەڕی 
غالیان��ە.]2[ ش��ێخ جونەید لە م��اوەی مانەوەی 
خۆی لە كوردستاندا، توانی جەماعەتێكی زۆر لە 
شەبەك و عەلەوی و شوێنكەوتووانی ئایینەكانی 
دیكەی كوردستان لە دەوری خۆی كۆ بكاتەوە 
و بەو پێیە كە ڕێبازی سەفەوی ناوێكی گەورە و 
ناسراو بوو ئاوڕدانەوەی شێخ جونەید لە باوەڕی 
ئ��ەو گرووپانە بۆ ئەوانیش جێی دڵخۆش��ی بوو 
و وەكوو پی��ری خۆیان قبووڵیان دەكرد )نجفی 
برزگر، 1395:9( قائیل بوونی نەمری بۆ ش��ێخ 
جونەید و زاتی خودایی بۆ ش��ا ئیسماعیل و خۆ 
بواردنی موریدانی ئەو ڕێبازە لە تاشین و كورت 
كردنی س��مێڵ )هەمان: 15( هەموو دەرخەری 
كاریگەریی ئەندیش��ەی ئایینی كوردی )ڕەوتە 
باتنیەكان و ش��ەبەك و عەلەوی و كاكەیی( لە 
س��ەر سەفەوییەكانن، بەاڵم دواتر، لە سەردەمی 
شا تاماسپ و كاتێ كە ساز كردنی فیقهی شیعە 
دەس��تی پێ كرد، هەموو ئەو باوەڕانە سڕدرانەوە 
و ش��یعەی دوازدە ئیمامی هاوتەریبی سوننە و 
بە هەمان ئوس��ولی باوەڕی ئیسالمی فەرمی و 
لە سەر دەستی فەقیهانی لوبنانی لە دایك بوو.

ل��ە ڕاس��تیدا ئایدیای ئایین��ی كوردی كە 
ب��ە درێژاییی مێژووی ئیس��الم ڕەوت��ە باتنی 
و س��ۆفیانەكانی وەك��وو هێزی ئۆپۆزس��یۆنی 
دەس��ەاڵتی ئیس��المی تەغزیە دەك��رد، قەت 
نەیتوانیبوو وەكوو ڕەقیبێكی جیددیی ئیسالمی 
فەرمی )سوننە( خۆی بنوێنێ و تاكە جارێكیش 
كە لە الیەن س��وڵتان س��ەهاكی بەرزنجییەوە 
لە س��ەدەی س��ێزدەی زایینیدا وەكوو دینێكی 
سەربەخۆ لە ئیسالم دەركەوت، سەركەوتنێكی 
وەهای بە دەس��ت نەهێنا و ل��ە الیەن خودی 
خەڵك��ی هەورامان��ەوە قبووڵ نەكرا. ئوس��ولی 
بنەمایی��ی ئیس��الم وەها زاڵ بب��وو و هەروەها 
دەزگای سزادانی ش��ەرعی وەها بە هێز بوو كە 
ئەو ئایدیایە نەیدەتوانی لە فۆرمی دینی جیاوازدا 
هەناسە بدات هەر بۆیە تاكە ڕێگای بیچم گرتن 
و فۆرم گرتنی بە ش��ێوازێ كە توانای بەرگریی 
ئایدیۆلۆژیكی هەبێ ئەوە بوو كە وەكوو لقێك لە 

خودی ئیسالم دەركەوێ. 
واتە الدانی سەفەوییە لە باوەڕه سۆفییانەكانی 
شێخ سەفی و باوەڕە كوردانەكانی شێخ جونەید 
و س��از كردنی شیعە وەكوو فۆرمێك لە ئیسالم 
و ڕەقیب و هاوتەریبی س��وننە و بە واتای دیكە 
ئایدیۆلۆژیك كردنی ئەو بی��رە ئایینییه،  توانای 
مۆبیلیزە كردنی شوێنكەوتووان و دیاری كردنی 
سنووری ڕوونی نێوان ئەوان و ئەویتری پێ دەدان. 
سنووری نێوان دەسەاڵتی سەفەوی و خەالفەتی 
ئیس��المی بە ڕوون��ی دیاری ك��را و ئەوەی لە 
دەرەوەی دەسەاڵت و باوەڕی سەفەویدا بوو وەك 
دوژمن پێناس��ە كرا و سۆفییەكانیش كە تا ئەو 
سەردەمە بە عام شافعی و بە هەموویانەوە مەیلەو 
بنەماڵەی عەلی بن ئەبوتالب بوون، لە سەردەمی 
س��ەفەویدا دیس��ان كەوتنە ب��ەر ڕاوەدوونان و 
ئازاری دەسەاڵتی سەفەوی و، هەموو ئەمانە  لە 
پێناو ئەو س��نوور دیاری كردنەی نێوان »خۆ« و 
»ئەویتر« بوو. واتە شوناسێكی سەربەخۆی دینی 
فۆرمی گرت كە بۆ یەكەم جار لە مێژوی دوای 
ئیسالمدا خەالفەتی ئیسالمیی وەكوو دوژمن و 
ئەویتر پێناسە دەكرد و ئەوە بنەمای سەرەكیی 
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ناسیۆنالیزمی ئێرانی پێكهێنا.
ئەگەرچی هەم ڕەچەڵ��ەك و هەم مێژوی 
ئایینیی بنەماڵەی سەفەوی سەر بە كوردستان 
و ئەندیش��ەی ئایینیی كوردس��تان بوو و لە ناو 
توركانیش��دا فۆرم و قاڵبی گ��رت، بەاڵم پاش 
ساز بوونی فیقهی ش��یعە بە دەستی فەقیهانی 
ه��اوردەی لوبن��ان و گواس��تنەوەی پێتەخت 
ل��ە ئەردەبیل بۆ ئەس��فەهان و ڕۆڵی بەرباڵوی 
دیوانس��االرانی فارس، س��ەفەوییە و مەزهەبی 
شیعە كەوتنە خزمەتی ناسیۆنالیزمی ئێرانی كە 
هەر لەو سەردەمەوە لە گەڵ هێژمۆنی سیاسی و 

كلتوریی قەومی فارس هاولف بوو.

ــتان و  ــی ئەمرۆی كوردس ــی ئایینی دۆخ
ئاڵۆزیی شوناسی نەتەوەیی

دۆخی ئێرانی پێش س��ەفەوی تا ڕادەیەكی زۆر 
وەكوو دۆخی ئەمرۆی كوردستان بوو، فرە ئایینی 
و ڕێب��ازی فكری و عەقیدەیی��ی جۆراوجۆر كە 
ب��ە هەموویانەوە یەك دال��ی ناوەندییان هەبوو 
ئەویش مەسئەلەی ش��وناس خوازی بوو و خۆ 
جیا كردنەوە لە ڕەوتی زاڵ و ئیس��المی فەرمی، 
پاش س��ەفەوی ئەو یەكگرتووی��ی و وەفادارییە 
بەرزە ئاس��تە كە بۆ دروست كردنی واڵت و جیا 
كردنەوەی سنوور پێویستە، لە ناو فارسی ناوچە 
جیاوازەكان و هەروەها تورك )بە هۆی بەشداریی 
ڕاس��تەوخۆ لە دەسەاڵتدا( س��از بوو، سیستمی 
مورید و مورادی سۆفیانە كە لە خۆیدا لۆكاڵ و 
بەستراوی حزور و دیداری پیری هەر ناوچەیەك 
بوو و فرە مەرجەعی��ی بەدوادا بوو، جێی خۆی 
دا بە مەرجەعییەتی فیقهی ش��یعە و شەخسی 
س��وڵتان یا شا. خاڵی جێی س��ەرنج ئەوەیە كە 
تەنیا كوردستان لە سەر مۆدیلی پێش سەفەوی 
مایەوە و ئێستاشی لەگەڵ بێت نە تەواو هێژمۆنی 
ئیسالمی فەرمیی قبووڵ كردووە و نە تەواو ملی 
داوە ب��ە هێژمۆنی ئیس��المی ش��یعە و بووە بە 
یەكێ لەو ناوچانەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت كە 
جۆراوجۆرییەكی یەكجار بەرباڵوی ئایینی و دینیی 
تێدایە. ناوچە بە ناو سوننەكانی تا چەن دەیەی 

ڕابردوو تەواو لە كۆنترۆڵی ڕێبازە  سۆفییانەكاندا 
بوون كە لە باری مێژوویییەوە هەمیشە لە گەڵ 
كێشەیان  فەرمی)س��وننە(  ئیسالمی  فەقیهانی 
ب��ووە )ئەگەرچی زۆرجاریش بۆ دژایەتی كردنی 
دەسەاڵتی سەفەوی لە الیەن عوسمانییەكانەوە 
پش��تگیرییان لێ كراوە(. بەاڵم بنەمای باوەڕ و 
س��رووتیان لە ڕەوتە باتنیی��ەكان نزیكتر بووە. 
عەلەوی و یارس��ان و ش��ەبەكیش كە هەر لە 
سەر ڕێچكەی خۆیانن و نەچوونەتە ژێر ڕكێفی 
ش��یعە، ش��اری دینەوەری لێ ب��ەدەر بێت كە 
لە س��ەدەی نۆ و دەی زایینی��ەوە هەر ئیمامی 
بوونە، مێژووی ش��یعەبوونی بەشێكی بەرچاو لە   
شارە باش��ووریەكانی كوردستانیش دەگەڕێتەوە 
بۆ س��ەردەمی قاجار و ئەو ناوچان��ە بە عام  تا 
ماوەیەكی زۆر هەر س��ەر بە یارسان و عەلەوی  
بوون��ە و دوات��ر بوون بە ش��یعە. بۆیە دەبینین 
كوردستان وێڕای هەبوونی ئایدیای ئایینیی خۆی 
كە ش��وێن پێی، هەم لە ڕێبازە سۆفییانەكان و 
هەم یارس��ان و عەلەوی و ش��ەبەك و شیعەدا 
دەبینرێ، هێشتا نەیتوانیوە ببێت بە خاوەنی دین 
یان مەزهەبێكی هەمەگیر و تایبەت بە خۆی كە 
بتوانێ سنووری خۆ و ئەویتری بۆ ڕوون بكاتەوە. 
ئەوەش بووە بە هۆی ناڕوونیی شوناس بۆ تاكی 
كورد و وای كردوە هەمیشە هەستی بەستراوەیی 
belonging ل��ە ناو زۆرینەی ك��ورددا چڕ و لە 
یەك ش��وێن نەبێت، ك��وردی ئێزیدی بە پێی 
دەقی ئایینیی خۆی دەزانێ كوردە بەاڵم مێژووی 
هێرشی هاونەتەوەی موسڵمانی وای لێ دەكات 
كوردە موس��ڵمانەكە بە »ئەویتر« ی خۆی بزانێ، 
كوردی سوننە بە هۆی زمانی ئاخافتن خۆی پێ 
كوردە بەاڵم مێژووی شەڕی شیعە و سوننە وای 
لێ دەكات كوردە ش��یعەكە بە ئەویتری خۆی 
بزانێ، ش��یعەكەش بە هەمان شێوە، یارسان و 

عەلەوییەكەش هەر وەها.
 واتە ئیعت��راف بە كورد بوون ئەگەرچی لە 
ناو زۆرینەدا بوونی هەیە ب��ەاڵم نەبوونی دینی 
هاوبەش و دابەش بوون بە س��ەر دینی فەرمیی 
داگیركەرانی كوردس��تاندا هەمیشه لە خۆی دا 
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هەڵگری   پتانس��یەل و زەمینەی دابڕان و شەڕ 
و ئاژاوەی��ە و پێش بە س��از بوونی هەس��ت و 
وەفاداریی بەرزەئاس��ت بە نیسبت »ئێمە«یەكی 

گشتگیر دەگرێ. 

ئاكام
س��ەرەڕای ئاوڕ نەدانەوەی بزووتنەوە سیاسییه 
مۆدێڕنە كان��ی كورد لە بابەتی ئایین و مەزهەب 
و پێداگرییان لە سەر بەهاكانی سوسیالیزم یان  
نەتەوەخوازییەكی س��یكوالر ك��ە هەوڵ دەدات 
كەمترین بەریەك كەوتنی لە گەڵ بابەتی دیندا 
ببێت، واقع و پێكهاتەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت 
پێمان دەڵێ كە س��ەرچاوەی مەش��روعییەت و 
پایەیەكی سەرەكیی سەقامگیری و یەكگرتوویی 
ئێستاش��ی لەگەڵ بێت دین و باوەڕی دینییە. 
ناسیۆنالیزمی هەموو واڵتانی دنیا بە هەڵبژاردن 
و زەق كردنەوەی ڕێچكەیەكی دینیی تایبەتەوە 
دەس��تی پێ كردوە و ئەو دوو بابەتە واتە دین و 
ناس��یۆنالیزم پێوەندیی جەوهەرییان هەیە و بۆ 
داڕش��تنی س��نووری نێوان خۆ و ئەویتر و ساز 

بوونی واڵت ڕۆڵی گرنگ و سەرەكی دەگێڕن.
 بۆیە هەڵبژاردنی ڕێچكەی سیكوالریس��تی 
ل��ە سیاس��ەتدا ئەگەرچی لە فەزای گش��تی و 
پەس��ەندكراوی دنیای مۆدێڕندا بەهایەك دێتە 
ئەژم��ار، بەاڵم خوێندنەوەیەك��ی خۆماڵیانە بەو 
ڕاستییەمان دەگەیەنێ كە بەها شتێكی ڕەها نیە 
و ئەوەی لە واڵتێكی سەقامگرتوو و بێ كێشەی 
ئوروپایی��دا بەهای��ە مەرج نییە ل��ە دۆخی بێ 
واڵتیشدا بەها بێت. داڕشتنی ستراتیژیی دینی 
بەشێكە لە سیاسەتی فەرهەنگی و كلتوری كە 
هەر واڵتێك بۆ س��ەربەخۆ ب��وون یان ڕاگرتنی 
س��ەربەخۆییی خۆی ناچارە لێی و پش��تگوێ 
خس��تنی ئەو بەشە بە پاساوی سیكوالریزم یان 
ئازادی��ی بیر و ڕا، دەبێت��ە هۆی لەرزۆك بوونی 
هەمیشەییی س��ەروەری و سەربەخۆیی. ڕاستە 
كە لەم س��ەردەمەدا گەیشتن بە یەكگرتووییی 
ئایینی و دینی زۆر ئەستەمە، بەاڵم  خوێندنەوە و 
قووڵ بوونەوە لە تایبەتمەندییەکانی ڕەوتە ئایینی 

و دینییەكانی كوردس��تان دەتوان��ێ ئەو هێڵە 
هاوبەش��ەی لە نێوان ئایینە كوردستانییەكاندا 
هەیە بخاتە بەرچاو و پاش��ان ب��ە هەڵبژاردنی 
سیاسەتێكی دروست لە الیەن دەسەاڵتداران و 
ڕەوتە سیاسییەكان بیری كۆیی كۆمەڵگا بەرەوە 

خاڵە هاوبەشەكان پاڵ پێوە بنرێ. 
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پەراوێزەکان
1. ره وادیه كان حكومه تێكی كورد بوون كه  له  سه ده كانی هه شت و نۆی 
زایه نی ناوچه كانی ئازه ربایجان وته ورێز و موكریان و ئه رمه نس��تانیان به  

ده سته وه  بووه 
2. غالی به  ده سته یه ك له  شیعه  ده گوترێ كه  باوه ڕیان به وه یه  كه  عه لی 

و هێندێكی دیكه  له  ئیمامانی شیعه  خاوه نی زاتی خودایین



مدیریت غیر علمی و استعماری حکومت ایران در ڕۆژهەاڵت 
نە تنها باعث هدرروی و غارت آب در این منطقە گردیدە 
است بلکە با فراهم کردن امکان فرسایش سبب هدرروی 

خاک نیز شدە است. ادامە این روند می تواند آیندە 
ڕۆژهەاڵت را بە خطر بیندازد. علی رغم این سبک مدیریت، 
منابع آبی و خاکی ڕۆژهەاڵت هنوز از سایر مناطق در ایران 

بهتر است.

مدیریت استعماری سرزمین در ڕۆژهەاڵت

د. منصور سهرابی 
دکترای تخصصی اگرواکولوژی 
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ب��ا مس��احت ۱۱۱9٦٥ کیلومترمربع  ڕۆژهەاڵت 
با فرمان جهاد آیت اهلل خمین��ی، رهبر وقت ایران 
در مرداد ۱۳٥۸، مورد تجاوز و اش��غال قرار گرفت  
محیط زیس��ت و منابع طبیعی کردس��تان نیز از 
اثرات این فرمان بی بهره نماند و به صورت مستقیم 
و غیر مس��تقیم یکی از قربانیان این فرمان شد. با 
اشغال کردس��تان، حکومت جمهوری اسالمی این 
س��رزمین را به  ش��یوه ای ناکارآمد، تخریبی و غیر 
علمی اداره  کرده  اس��ت. مدیری��ت تخریبی نقطه  
مقاب��ل مدیریت پایدار س��رزمین اس��ت. بنابراین 
میتوان مدیریت پایدار س��رزمین را به عنوان یک 
رهیافت دانش محور دانست که به تلفیق مدیریت 
زمی��ن، آب، تنوع زیس��تی و محیط کمک میکند 
تا تقاض��اي در ح��ال افزایش منابع تأمین ش��ود 
و همزمان خدمات اکوسیس��تم و وس��ایل معاش 
نی��ز حفظ گردد. مهمترین ه��دف مدیریت پایدار 
س��رزمین جلوگی��ري از تخریب منابع س��رزمین 
است. هماهنگ کردن اهداف مکمل تأمین امکانات 
محیطزیس��تی، اقتصادي و اجتماعی براي س��ود 
نسلهاي حال و آینده همزمان با حفاظت از کیفیت 
منابع سرزمین)آب، هوا وخاک( و ارتقا آنها از دیگر 
اهداف این ن��وع مدیریت اس��ت. بنابراین میتوان 
مدیریت پایدار س��رزمین را به عنوان یک رهیافت 
دانش محور دانس��ت که به تلفیق مدیریت زمین، 
آب، تنوع زیستی و محیط کمک میکند تا تقاضاي 
در ح��ال افزایش مناب��ع تأمین ش��ود و همزمان 
خدمات اکوسیستم و وسایل معاش نیزحفظ گردد .

جنگل های کوردستان
در س��ال های اول انق��الب، آتش توپخانه س��پاه و 
ارتش به بهانه اس��تتار پیشمرگه ها در جنگل های 
کردستان، جنگل های این مناطق را نشانه گرفتند. 
این جنگ افروزی از بی دفاع ترین موجودات منطقه 

قربانیان بیشماری گرفت.
 م��ردم منطق��ه نیز که ب��ه دلیل ع��دم امنیت از 
دریافت سوخت های فسیلی محروم بودند به ناچار 
برای تأمین س��وخت مایحتاج خود از جنگل های 
کردس��تان قربانیان بیشتری گرفتند. بدین ترتیب 

درختان بی دفاع از هر دو سو مورد حمله قرار گرفت 
و تراکم آنان چنان کم ش��د که هرگز این خسران 

جبران نگردید.

رش��ته کوه های زاگرس، وس��یعترین و اصلی ترین 
رویش��گاه گونه های مختلف بلوط بوده و به همین 
دلیل این منطقه از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار 
اس��ت. درختان بلوط معموالً در ارتفاع ٦٥0 تا دو 
هزار و ۴00 متر از س��طح دریا بر پهنه زاگرس رخ 
نموده اند. به گفته فرمانده یگان حفاظت س��ازمان 
جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخی��زداری )۱۳9۸(، به طور 
میانگین ساالنه حدود ۱0 هزار هکتار از عرصه های 
منابع طبیعی طعمه حریق می شوند که بیشترین 
آتش س��وزی ها در عرصه ه��ای مناب��ع طبیعی در 

زاگرس رخ داده است.
آتش سوزی یکی از عوامل مهم ایجاد اختالل 
در اکوسیستمهای جنگلی اس��ت و به عنوان یک 
آش��فتگی بر س��اختار و تجدید حی��ات گونه های 

گیاهی تأثیرات بسیار منفی دارد.
عامل انس��انی مهمترین علت آتش سوزی ها 
در زاگروس می باش��د. مدی��رکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری  استان کرمانشاه)۱۳9۸( اعالم کرد: 9۸ 
درصد از آتش س��وزی های منابع طبیعی و مراتع 
و جنگل های استان ناش��ی از عوامل انسانی است 
تنه��ا 2 درصد آن به عوامل طبیعی مانند صاعقه و 
تابش خورشید بر می گردد. مدیرکل منابع طبیعی 

مساحت جنگل های ڕۆژهه اڵت بدین شرح است:

هکتار جنگل  استان

ارومیه

ایالم 

کردستان 

کرمانشاه

جمع 

۱0۱000

٦۴۱٦۴٧

۳٧۴000

٥2٧000

۱٦۴۳٦۴٧



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719 116

و آبخیزداری استان ایالم)۱۳9۸(  نیز گفت: ۴٥0 
هزار هکت��ار از مناط��ق جنگلی اس��تان ایالم در 
بخش حریق دارای موقعیتی »فوق بحرانی« است. 
رئوف نصری، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان 
سنندج )۱۳9۸(  اظهار کرد: عامل ٧0 تا ۸0 درصد 
این آتش سوزی ها انسانی بوده است. فرمانده یگان 
حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی 
)استان ارومیه ( نیز با اشاره به افزایش ٦0درصدی 
آتش س��وزی جنگل ها و مراتع این استان از ابتدای 
س��ال ۱۳9۸ تاکنون گفت: یکه��زار و ٥00 هکتار 
از جنگل ها و مراتع اس��تان دچار آتش سوزی شده 

است که  عمده  دلیل آن عامل انسانیست.
هر چندکه  در س��ال جاری ۱۳9۸ نیز با توجه 
به وضعیت مناسب بارش ها و افزایش پوشش علفی 
کف جن��گل، احتمال وقوع حری��ق در عرصه های 
طبیعی ش��دت یافته  اما س��وال اساسی اینجاست 
که  عامل انس��انی چه  کسی س��ت؟ آیا شهروندان 
عادی و یا کسانی که  در این مناطق زندگی میکنند 
علت آتش س��وزی جنگل ها و مراتع هس��تند و یا 
نیروهای که  س��رزمین را اش��غال کرده اند و عمدا 
در پی نابودی این سرزمین هستند! آیا شهروندان 

عادی مجهز به  سالح سنگین هستند و جنگل ها و 
مراتع کوردستان را نشانه  رفته  اند یا نیروهای سپاه  
پاسدارن؟ سپاه  پاسدارن بدون توجه  به  کلیه  قوانین 
و کنوانس��یوان ه��ای بین المللی ب��ه  بهانه  حضور 
نیروهای پیش��مرگ از یک س��و  و از س��وی دیگر 
بدلیل آنکه  کوردس��تان را سرزمین  خود نمیدانند 
در پی  غارت و نابودی آن هستند. در بند ۳  ماده  
۳٥کنوانسیون الحاقی ژنو آمده  است که  استفاده  از 
ابزار جنگی که  منجر به   خسارت شدید به  محیط 
زیست و یا نابودی آن شود ، ممنوع است. آیا نظام 
جمهوری اس��المی قوانین و کنوانسیون های بین 
المللی و حت��ی قوانین داخل��ی مرتبط به  محیط 

زیست را در ڕۆژهەاڵت رعایت میکند؟
چرا اگر جن��گل های البرز دچ��ار حریق می 
ش��وند بالفاصله  نیروهای امدادی ب��ا امکانات الزم 
ب��رای اطفای حریق وارد عمل خواهند ش��د حتی 
از هلیکوپتر برای مقابله  با آتش کمک می گیرند؟ 
ولی ب��رای زاگروس هیچگونه  امکانی وجود ندارد ! 
و حتا از ت��الش نیروهای مردمی برای اطفا حریق 
جلوگی��ری خواهد ش��د! آی��ا این ن��وع از تعامل و 
برخورد با سرزمین غیر از تعامل استعماری ست؟ 
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نمودار 1- میزان میانگین بارش بر حسب میلی متر در استان های  ڕۆژهه اڵت در مقایسه با استان اصفهان و فارس
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مدیریت منابع آب
همچنانک��ه  در نم��ودار و ش��کل ش��ماره  ۱، 
مش��اهده  می گردد می��زان بارندگی س��االنه  
در ڕۆژهەاڵت بیش��تر از دو اس��تان اصفهان و 
فارس اس��ت. اما س��طح زیر کشت محصوالت 
آبی در اس��تان  فارس و اصفهان بیشتر است. 
به  عبارتی دیگر توس��عه  کش��اورزی و سرمایه  
گ��زاری در ای��ن بخ��ش هم حاک��ی از نگرش 
استعماری به  سرزمین کردستان است. اگر چه  
حکومت ایران در مناط��ق خارج از ڕۆژهەاڵت 
هم در بخش کشاورزی کارنامه ای موفق ندارد 
ام��ا آمارها بیانگ��ر نوعی تبعی��ض در رویکرد 
مدیریتی به  این س��رزمین اس��ت. برای مثال 
در استان س��نندج منابع آب تجدید پذیر۴/۸ 
میلی��ارد متر مکعب از کل بارش س��الیانه  که  
۱0/9۳ میلی��ارد مت��ر مکعب اس��ت و از این 
می��زان مق��دار  ۴/۳ میلیارد مت��ر مکعب آن 
بصورت منابع آب سطحی و ٥00 میلیون متر 
مکعب آن بصورت زیر زمینی می باشد.  میزان 
آب مصرفی اس��تان ۱2۱۳ میلیون متر مکعب 
است که  ٦0 درصد آن از منابع آب زیرزمینی و 
۴0 درصد از منابع سطحی تامین می شود. از 
این میزان ۱0۸2 میلیون متر مکعب در بخش 
کش��اورزی ، ۱2۱ میلی��ون مت��ر مکعب برای 
ش��رب و ۱0 میلیون مت��ر مکعب برای صنعت 
مصرف میگردد. همچنانکه  مشاهده  می گردد  
در استان س��نندج مدیریت آب بصورت کامال 
غی��ر علمی اس��ت بطوریکه  بیش��ترین میزان 
مصرف از آب های زیر زمینی ست!حداکثر ۴0 
درصد  از کل  منابع آب تجدید پذیر که   ۴/۸ 
میلیارد متر مکعب اس��ت میتوان استفاده  کرد 
و نظ��ر به  اینکه   ۴/۳ میلی��ارد متر مکعب آن 
بصورت منابع آب سطحی ست میتوان همه  ی  
مصرف را که  ۱/2۳ میلیارد متر مکعب است از 
آب های س��طحی تامین ک��رد، در حالیکه  ٦0 
درص��د از  آب مصرفی از منابع آبی زیر زمینی 
ست !! که  برابر ٧2٧ میلیون متر مکعب است و 
این در حالیست که   از بارش استان تنها ٥00 

میلیون مت��ر مکعب تامین کنن��ده  منابع آب 
زیرزمینی ست ! هر ساله  بیش از 22٧ میلیون 
مت��ر مکعب آب اضاف��ی از منابعی که  در طی 
س��الیان جمع شده  مصرف میگردد و این روند 
در آین��ده  نزدیک منجر به  تخلیه  آب های زیز 
زمینی در این اس��تان ش��ده  و با عواقب شدید 
آن از جمله  خشکیدگی و فرونشست سرزمین 
مواجه  خواهیم ش��د. اما آنچه  جای سوال دارد 
اینست که  آبهای سطی استان سنندج به  کجا 

میرود؟ 
ب��ر اس��اس مطالعات انجام ش��ده به طور 
میانگی��ن هش��ت میلی��ارد مترمکعب حجم 
ریزش های جوی ساالنه در استان ایالم است 
ک��ه از این مق��دار بارش ح��دود ۱/9 میلیارد 
مترمکع��ب برابر با 2۴ درص��د وارد رودخانه 
ها ش��ده، ۱/2 میلی��ارد مترمکعب معادل ۱٥ 
درصد در زمین و س��فره های زیرزمینی نفوذ 
کرده و ۴/9 میلیارد مترمکعب برابر ٦۱ درصد 
نیز تبخیر ش��ده و به جو زمین باز می گردد. 
سوال اینجاست که  با  این حجم آب در استان 
چرا س��طح کشت محصول زراعی آبی در این 
اس��تان تنه��ا ٧۳0۳0 هکتار اس��ت؟ آب این 

استان به  کجا می رود؟!

شکل شماره 1
میانگین دراز مدت میزان بارش 
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نمودار3- توزیع سطح محصوالت زراعی آبی کشور ایران در سال زراعی 95-96
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همچنانکه  در نمودار 2 مشاهده  می گردد تعداد 
س��د های در ح��ال در حال بهربرداری اس��تان 
اصفهان و فارس با آن میزان بارندگی که  اش��اره  
شد نس��بت به  ایالم، س��نندج و کرمانشاه  جای 

سوال دارد! 
چرا در اس��تان س��نندج که  میزان آب های 
سطحی آن سالیانه  ۴/۳ میلیارد متر مکعب است 
تنها ٦ س��د و در استان ایالم که  حجم آب های  
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سطحی حدود ۱/9 میلیارد مترمکعب است تنها 
2 س��د وجود دارد در حالیکه  در اصفهان ۱۸ و 

فارس هم ۸ ؟  
با توجه  باینکه  تامین منبع آب برای توسعه  
کشاورزی بسیار مهم است و اشاره  شد که  استان 
سنندج نسبت به  استان اصفهان و فارس دارای 
منابع آبی بیشتری است )شکل و نمودار۱( چرا 
س��طح زیر کشت محصوالت آبی در استان های 
ڕۆژهەاڵت از اصفهان و فارس کمتر اس��ت؟ آب 
الزم برای این محصوالت در دو اس��تان اصفهان 
و فارس از کجا تامین میش��ود؟ چرا کش��اورزان 
استان س��نندج بایستی برای تامین آب آبیاری، 
از منابع زیر زمینی استفاده  کنند اما کشاورزان 
اصفهانی از آب دیگر استانها؟ آیا این تاراج منابع 
کوردستان نیست؟ چرا آنزمان که  محور توسعه  
ایران، کشاورزی اعالم شد ، این مهم شامل حال 

ڕۆژهەاڵت نگردید؟ 

دریاچه  ارومیه  ش�اهدی ب�ر  مدیریت غیر 
علمی منابع آب در ڕۆژهه اڵت

در حال حاضر س��طج قابل مالحظ��ه اي از این 

دریاچه ٥000 کیلومترمربعي آب شور خشکیده 
و بیش از 20 میلیارد مترمکعب آب آن نس��بت 
به دورههاي پرآبي دریاچه از بین رفته اس��ت و 
دریاچه نسبت به تراز اکولوژیک خود بیش از ۱2 
میلیارد مترمکعب با کمبود آب مواجه میباشد. 

ب��ر طبق مطالعات و آمار منتش��ره مختلف، 
س��طج زیرکش��ت آبي کنوني در س��طح حوضه 
آبری��ز دریاچه ارومیه نزدی��ک ٥00 هزار هکتار 
برآورد گردیده اس��ت. این رقم، نشانگر افزایش 
حدود 200 ه��زار هکتاري اراض��ی آبي حوضه 

نسبت به اوایل دهه ۱۳٥0 شمسي میباشد.
عالوه بر افزایش س��طح زیر کشت در بخش 
کشاورزي حوضه، تغییر الگوي کشت کم مصرف 
آبي به الگوي کش��ت پرمصرف  نیز در توس��عه 
نامتوازن  این بخ��ش موثر بوده  ) مانند افزایش 
س��طح زیر کش��ت چغن��در قند(. این توس��عه  
نامتوازن کش��اورزی ب��دون در نظر گرفتن توان 
اکولوژیک و ظرفیت محیط  منجر به  برداش��ت 
بیشتر  آب از منابع سطحی و زیر زمینی گردید) 
ش��کل ۳و ۴( ک��ه  دلیل اصل��ی وضعیت کنونی 

دریاچه  می باشد.  

شکل 2- پراکندگی سطح زیر کشت در حوزه آبی دریاچه ارومیه 
در دو بازه زمانی 1976 )سمت راست(، 2013 )سمت چپ(
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شکل 3- نقاط برداشت از منابع آب سطحي حوضه آبریز دریاچه ارومیه

شکل 4 - پراکندگي چاههاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه
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با خش��کتر شدن بیش��تر دریاچه  ارومیه  کانون 
های ریزگرد نمکی فعال میشوند و طبق پردازش 
تصاویر ماهواره ای ش��عاع حرکت��ی ریزگردها تا 

٥00 کیلو متر خواهد بود ) شکل ٥ و ٦ (.

شکل  5- برخي از کانونهاي احتمالي ریزگرد 
شناسایي شده در محدوده دریاچه ارومیه با استفاده 
از پردازش تصاویر ماهوارهاي مرکز تحقیقات سنجش 

از دور دانشگاه صنعتي شریف، 1393

شکل 6- مناطق واقع در شعاع حرکتي مختلف 
طوفانهاي گرد و غبار احتمالي دریاچه ارومیه

از دیگر آثار خش��ک شدن دریاچه  ارومیه  ایجاد 
و گس��ترش انواع بیم��اری هاس��ت، از آنجا که  
کش��اورزان  در حوضه  آبریز دریاچه  برای تولید 
محصول بیش��تر از انواع علفکش، حشره کش و 
کود شیمیایي استفاده  کرده  و پساب کشاورزی 
ب��ه  دریاچ��ه  وارد می ش��ود ، نهش��ت این مواد  
بصورت رس��وب ، ذرات ریزگرد تولید ش��ده از 
بس��تر دریاچه را به شدت آلوده می کند که  این 
ذرات س��المت جاندارن از جمله  انس��ان  را در 

منطقه  به  خطر میاندازد. 
در نهایت یکی از مهم ترین خطرات ناش��ی 
از پس��روی آب دریاچه ، بیابان زایی می باش��د. 
م��وارد فوق نمونه  واضحی از مدیریت ناکارآمد و 

استعماری منابع آب در ڕۆژهەاڵت بودند.

 فرسایش خاک
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان اردبیل 
عنوان کرد که  میزان فرس��ایش خاک در ایران 
س��ه برابر متوس��ط جهانی اس��ت به طوری که 
س��االنه بیش از  2 میلی��ارد و ٥00 میلیون تن 
خاک با فرس��ایش از دس��ترس خارج می شود. 
خ��اک از مناب��ع تجدید پذیر به ش��مار می رود 
اما براساس منابع مختلف تشکیل هر سانتیمتر 
خاک در ش��رایط مختل��ف آب و هوایی از ۱00 
تا ۱000 س��ال ط��ول می کش��د، دراین میان 
فرس��ایش عامل اصلی تخریب آن است که این 
تاثیر در کش��ورهای مختلف ب��ا در نظر گرفتن 
شرایط آن متفاوت است. بر اساس آمار فرسایش 
آبی خاک در ایران ساالنه به طور متوسط حدود 
٦ ت��ن در هکت��ار اس��ت. رئیس انجم��ن علوم 
خاک )اس��تان ارومیه ( آذربایجان غربی)۱۳9۸( 
اظهارک��رد که  فرس��ایش خاک در این اس��تان 
بیش��تر از تولید خاک است. آمارها حاکی از آن 
است که  در ڕۆژهەاڵت میزان فرسایش خاک از 
متوس��ط آن در کشور ایران بیشتر است این در 
حالیس��ت که  ایران خود در این زمینه  مقام اول 

دنیا را داراست !
 به  نقل از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
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استان کرمانشاه )۱۳9۸( میزان فرسایش خاک 
به طورمتوس��ط در استان کرمانش��اه و در یک 
س��ال ۱2 تن بر هکتار اس��ت. عبدالسالم پیري 
معاون آبخیزداري مناب��ع طبیعي و آبخیزداري 
ایالم )۱۳9٧( نیز با بیان اینکه میزان فرسایش 
خاک در استان ایالم بین ۱٧ تا 2٧ تن در هکتار 
اس��ت، گفت: روند فرسایش خاک در این استان 
نس��بت به سال هاي گذشته سرعت بیشتري به 

خود گرفته است.
مدیری��ت غیر علمی و اس��تعماری حکومت 
ای��ران در ڕۆژهەاڵت نه  تنها باع��ث هدرروی و 
غ��ارت آب در این منطقه  گردیده  اس��ت بلکه  با 
فراهم کردن امکان فرس��ایش س��بب هدرروی 
خاک نیز ش��ده  اس��ت. ادامه  این روند می تواند 
آین��ده  ڕۆژه��ەاڵت را به  خط��ر بین��دازد. علی 
رغ��م این س��بک مدیریت، منابع آب��ی و خاکی 
ڕۆژهەاڵت هنوز از س��ایر مناط��ق در ایران بهتر 
است. همچنانکه  در شکل شماره  ٧ مشاهده  می 

گ��ردد قابلیت زمین های ڕۆژهەاڵت در بیش��تر 
مناطق برای کشاورزی بهتر از سایر مناطق است. 
ش��کل ۸ نقشه  س��طح تنش آبی در شرایط 
کش��ت آبی و دیم در هر دو حالت شخم خورده  
و بدون شخم را نشان می دهد ، طبق این نقشه  
مناطق ڕۆژهەاڵت نسبت به  بیشتر مناطق ایران 
در وضعی��ت  بهت��ری قرار دارند و س��طح تنش 
آبی در آنجا نس��بت به  س��ایر م��کان های دیگر 
ایران کمتر است.  توزیع جمعیت روستایی ایران 
طبق س��طح تنش آبهای زیرزمینی چنان است 
که  بیش��تر این جمعیت خ��ارج از ڕۆژهەاڵت و 
متعلق به  مناطق دیگر ایران هس��تند )شکل 9(. 
با ادام��ه  روند فعلی در آ ینده  قابلیت زندگی در 
این مناطق از بین می رود و س��اکنین بایس��تی 
ب��ه  دیگر مناطق کوچ کنن��د، با توجه  به  قابلیت 
زاگروس و ڕۆژهەاڵت منطقه  هدف میتواند این 
مناطق باشد که  تهدیدی بس عظیم برای تغییر 

دموگرافی ڕۆژهەاڵت در آینده  است.

شکل 7- مناسب بودن زمین ایران برای کشاورزی براساس متغیرهای خاک و متغیرهای توپوگرافی.
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شکل 8- نقشه سطح تنش آبی در شرایط کشت آبی و دیم در هر دو حالت شخم خورده و بدون شخم 

شکل 9- توزیع جمعیت روستایی ایران براساس سطح تنش آبهای زیرزمینی



ئاماژه
ڕەوتی نەتەوەخوازیی ئاگامەند تایبەت بە یەک حیزب یان ڕەوت یان 

ناوچەیەکی دیاریکراو نییە. بەڵکوو لە قوواڵییی کۆمەڵگای کوردستاندان. 
هەوڵیان پڕکردنەوەی ئەو کەلێن و کەلەبەرە کۆمەاڵیەتییانەیە کە شێوە ژیانی 
خێڵەکی و ئەندازیاریی داگیرکەر سازی کردوون. نەتەوەخوازیی ئاگامەندانە، بە 

شێوەی ڕێژەیی لە حیزب وڕەوت و تاکدا دەردەکەوێ.

سڵ کردن لە دەسەاڵتخوازی 

کوردیار سەقزی
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پێشەکی
پرسی کورد سروشتی چەند ڕەهەندیی هەیە 
و دەبێ ه��ەرکام بە وردی و ل��ە پەیوەندی 
لەگەڵ ئەوانی تردا لێ��ک بدرێتەوە. بە هۆی 
بەری��ەک کەوتنی خەس��ارە ناوخۆیییەکان و 
بەرژەوەندی��ی زلهێ��زان و دەورگێڕانی یەکە 
س��یاییە ناوچەییی��ەکان دۆخێ��ک بەرهەم 
هاتووە کە کورد لە نێوان خۆی و گەیشتن بە 
دەسەاڵتدا مەودایەکی دوور و درێژ وێنا بکات. 
ئاگامەندانە بە سیس��تەمی  بوونی  پابەس��تە 
داگیرک��ەرەوە لە هەر بوارێکدا، بە ئامراز بوون 
بۆ بەرژەوەندیخوازیی نەتەوە سەردەس��تەکان 
و... هۆکارە ناوخۆییەکانی نەگەیش��نتی کورد 
بە دەسەاڵتی سیاسین. هۆکاری نووسینی ئەم 
وتارە ئەم پرسیارەیە کە، بۆ چی دەستەبژێر و 
خوێندەواری کورد سەرەڕای ئاگادار بوون لەو 
پێوەرانەی کە بۆ »مرۆڤ بوون« دەسنیش��ان 
دەکرێ و زانست و فەلسەفە سەلماندوویەتی 
س��ەردەمەدا  ئ��ەم  هەل ومەرج��ی  ل��ە  و 
بەڵگەنەویس��تن، خۆی لە پرسی گەیشتن بە 
دەسەاڵتی سیاس��ی نادات و خۆی لە بازنەی 
ئەویتردا دەهێڵێتەوە؟ هەر بەو پێیە نەیانتوانیوە 
ڕێکخس��تنی کۆمەاڵیەتی- سیاسیی گشتگیر 
پێ��ک بهێنن  ک��ە ئەنجام��ی بووەتە ئەوەی 
کۆمەڵگای کوردس��تان بە ش��ێوەی مۆدێڕن 
بیچم نەگرێ و هەر بەشێکی ببێتە ژێڕدەستی 
واڵتێکی داگیرکەر. لێرەدا، س��ەرەڕای هۆکارە 
جیهانی و ناوچەیییەکان، باری بەرپرسیارەتی 
دێتەوە سەر ش��انی دەستەبژێران. لە درێژەدا 

زۆرتر ڕوونی دەکەینەوە.
نەت��ەوەی ک��ورد ل��ە س��ەردەمی پێش 
مۆدێڕندا کە کۆمەڵێ��ک خێڵ لە جوگرافیای 
کوردس��تان و خاوەن زمان��ی هاوبەش بوون، 
وەک��وو هەموو کۆمەڵە خێڵەکانی تر کەس��ی 
و  خوێن��دەوار  و  پاڵ��ەوان  و  بەهرەمەن��د 
لێهات��ووی لێ هەڵکەوتب��وو. خاڵی جیاوازی 
دەس��تەبژێرانی ئەو س��ەردەمەی کوردستان 
لەگەڵ هاوتاکانیاندا لە نەتەوەکانی تر ئەوەیە 

کە بەگشتی دەسەاڵتیان بۆ کورد لە بەر چاو 
نەدەگرت. چەن��د میناک ئ��ەم وتەیە ڕوون 

دەکاتەوە.
هەڵبەت جێی ئاماژەیە کە ناڵێین ناتۆرەی 
نەش��یاویان  لێ بدرێت، بەڵکوو قس��ە لە بزر 
بوونی ویستی دەسەاڵتخوازی بۆ کوردە، چ بۆ 
خێڵێک یان هۆزێک بێت چ بۆ کورد بەگشتی.
ئارپ��اگ ل��ە دژی ئاژیده��اک پش��تی 
کورشی هەخامەنشیی گرت. ئارپاگ دەیزانی 
فارس��ەکان وەک نەتەوەیەکی بن دەس��تی 
مادەکانن. بۆ دەسەاڵتی لە ناو خودی مادەکاندا 
نەهێشتەوە؟ پاش هەرەسی دەسەاڵتی ماد بە 
درێژاییی مێژوو، لە هەر هەلێکدا، بەش��ێکی 
کوردستان ڕاپەڕیوە بەاڵم گشتگیر نەبووەتەوە. 
ل��ە دەس��تەبژێری خاوەن بڕی��ار) ئارپاگ( و 
دەستەبژێری پلەخوارتر لەو، بزرایییەک هەیە، 
ئەویش وێنا نەکردنی مەودای دەسەاڵتداریی 
کوردیی گشتگیرە. ئەگەر بە هۆی هێرشەکانی 
ئاش��وورەوە یەکگرتووییی هۆزەکانی ماد پێک 
هات، ب��ە هۆی بزر بوونی ویس��تی ڕاگرتنی 
دەسەاڵت لە الیەن بڕیاردەرەوە هەڵوەشایەوە. 
کوش��تن و بڕین و کۆچی زۆرەملێی کوردان 
ل��ەو دەمەوە تا ئێس��تە بەردەوام��ە و کورد 
هەر بە ویستی دەس��تەبەر کردنی دەسەاڵت 

نەگەیشتووە. 
مەال ئیدریس بدلیس��ی ب��ە ڕاوێژدان بە 
ئاسانی  خەڵیفەی عوسمانی کوردس��تانی بە 
خستە ژێر ڕکێفی تورکانی عوسمانییەوە. هەر 
ئەو ڕێگەی بۆ ئەندازیاریی کۆمەاڵیەتیی خێڵە 
کوردەکان خۆش کرد. عوس��مانی و سەفەوی 
هەردەم بۆ س��ەرکوت کردنی خێڵێک چەند 
خێڵ��ی تریان ب��ە کار دەهێنا. ئ��ەم کەلێن 
خێڵەکییە تا ئەم س��ەردەمەش بە ناس��ۆری 

ماوەتەوە.
مەحموودخانی  و  دزڵ��ی  مەحموودخانی 
کانی سانان کە لە شۆڕشی شێخ مەحموودی 
حەفی��ددا دەوری بەرچاوی��ان هەب��وو، ب��ۆ 
دژایەتیی یەکترین دەکەوتنە پێش س��وپای 
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ئێران و دەیان هێنایە ناوچەکە.
ب��ە بۆنەی جیهاد لەگ��ەڵ کافراندا کورد 
هەردەم بووە بە بەش��ێ لە س��وپای تورک و 
عەجەم، تەنانەت ل��ە قەاڵچۆکردنی کوردانی 

ئێزدیدا زۆرتر خێڵە کوردەکان بەشدار بوون.
لە س��ەردەمی مۆدێڕندا دیسان بزر بوونی 
ویس��تی دەس��ەاڵتخوازی لە دەس��تەبژێر و 
خوێندەوارەکان��دا بە زەق��ی دەردەکەوێتەوە. 
بەاڵم ئەمجار تەم  و مژی ئیدیۆلۆژی و ڕێچکە 
سیاس��ییە هاوردەکان بۆ کوردستان پاساوی 
س��ڵ کردن ل��ە دەس��ەاڵتخوازییان دەدا بە 

دەست دەستەبژێرانی کوردەوە. 
ل��ەم چەن��د میناک��ە بەم 
دەرهاویشتەیە دەگەین کە کورد 
پ��اش هەرەس��ی ئیمپراتووریی 
ماد، سەرەڕای هەندێ راپەڕین، 
بەگش��تی بە ژێردەس��ت بوون 
ڕاهات. ئاریشەی زەینی کوردی 
ئەوەی��ە کەل��ە دووان��ەی بزر 
دەسەاڵتخوازی-  ویستی  بوونی 
ملکەچ بوون ب��ۆ ئەویتر دەرباز 
نەبووە. هەر بۆیە  بەس��تراوەیی 
ڕەوت��ی  کردن��ی  دژایەت��ی   (
ب��ۆ  ک��وردی  نەتەوەخوازی��ی 
خزمەت بە داگیرک��ەر لە هەر 
بوارێک��دا، گوتاری، سیاس��ەت، 

کۆمەاڵیەتی، کەلت��وور و هونەر و چەکداری( 
کە لە سەردەمی مۆدێڕندا بە نائاگایی سەری 
درێژەی  ئاگامەندانە/بەرژەوەندیخوازانە  هەڵدا، 
پ��ێ دەدرێ. ل��ە درێژەدا بەری��ەک کەوتنی 
بۆش��اییی دەس��ەاڵتخوازی و ڕەوت و ڕێچکە 
سیاسییە جۆراوجۆرەکان و بەرژەوەندیخوازی 

لێک دەدەینەوە. 
هاوردەکرانی خواروخێچی مارکس��یزم و 
لیبێرالیزم بۆ کوردستان ڕەوتی نەتەوەخوازیی 
کوردیی بە الڕێدا برد، هەڵبەت لە بیرمان نەچێ 
دەسەاڵتخوازی  ویستی  نەیانتوانی  کوردەکان 
لە ناو دەس��تەبژێران و جەماوەر بەگش��تیدا 

جێگیر بک��ەن.  حیزب��ی توودە ل��ە ئێرانی 
س��ەردەمی پەهلەوی و حیزبی کۆمۆنیس��تی 
ئێراق و س��ووریا هێ��زی پێنەگەیش��تووی 
کوردیان لە خۆ گرت. داگیرکەران کە پەرەیان 
بە خوێندنەوەی لیبرالیس��تی دەدا، دیس��ان 
بەشێ لە هێزی کوردیان دەخستە شەوارەوە. 
ئیس��المی سیاسییش پاش س��ەرهەڵدانی لە 
واڵتە عەرەبییەکاندا- کە بەشێ بوو لە ڕەوتی 
نەتەوەخوازی��ی ئ��ەوان ل��ە دژی داگیرکەرە 
ئەورووپایی��ەکان- گەیش��تە کوردس��تان. لە 
بەریەک کەوتن��ی ئەم ڕێبازە ئیدیۆلۆژیکییانە 
و دژک��ردەوەی کۆمەڵ��گای کوردس��تان لە 
هەمب��ەر زۆرکاری��ی واڵتە تازە 
داگیرک��ەری  پێکهاتووەکان��ی 
کوردس��تان، هەندێ بزووتنەوە 
س��ەریان هەڵدا ک��ە خۆیان بە 
ڕزگاریخ��واز ناودێر دەکرد. ئەم 
بزووتنەوانە ک��ە زۆرتر هەوێنی 
هەڵگ��ری  هەب��وو،  چەپی��ان 
گەل��ی  ڕزگاری��ی  دورش��می 
کورد بوون. بزر بوونی ویس��تی 
هاوردەکردنی  دەس��ەاڵتخوازی، 
و  ئیدیۆلۆژییەکان  خواروخێچی 
خێڵەکی بوون س��ێ کوچکەی 
کردنی  مس��ۆگەر  بەربەس��تی 
دورش��مەکانیان بوو. لە ڕاستیدا 
خێڵەکی بوون و نانەتەوەیی بوون لە کوردستاندا 
بە یەک میکانی��زم کار دەکەن. هیچ کامیان 
ڕاس��تیی کۆمەڵگای کوردستان و هەلومەرجە 
جیهان��ی و ناوچەییەکان- ب��ەو واتایەی کە 
س��ەرەکیترین هۆکاری ڕزگاری و بەختەوەر 
بوونی کوردس��تان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، 
بەدەوڵ��ەت بوونە- لە بەر چ��او ناگرن. لێرەدا 
پرسیارێک دێتە گۆڕێ کە لە کاتێکدا ڕاستیی 
کۆمەڵگای کوردستان و بارودۆخی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست ڕێگە بە نەتەوەخوازیی کوردستانی 
نادەن، چارە چییە؟ ویستی دەەاڵتخوازییە کە 
بەدەوڵەت بوون دەکاتە پرس��ی کوردستان و 

ڕەوتی نەتەوەخوازیی 
ئاگامەند تایبەت بە یەک 
حیزب یان ڕەوت یان 
ناوچەیەکی دیاریکراو 

نییە. بەڵکوو لە قوواڵییی 
کۆمەڵگای کوردستاندان. 
هەوڵیان پڕکردنەوەی 
ئەو کەلێن و کەلەبەرە 
کۆمەاڵیەتییانەیە کە 

شێوە ژیانی خێڵەکی و 
ئەندازیاریی داگیرکەر 

سازی کردوون
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پێش بە پەرت��ەوازە بوونی هێزەکان دەگرێت 
و ڕێکیان دەخ��ات و ئەندازیاری��ی کۆمەڵگا 
دەکات. دەوڵەت- قەومییەتەکانی سەردەستی 
کوردس��تان ئااڵی کوردس��تان ب��ە هێمای 
نەمانی خۆی��ان دێننە ئەژمار، بۆ ئەوەی باش 
دەزانن کە ڕێکخستنی بەهێزی نەتەوەیی لە 
کوردس��تاندا زوو پەرەدەستێنێ و کۆمەڵگای 
کوردس��تان دەگرێت��ەوە، هەر بۆی��ە بە زەق 
و  کۆمەاڵیەتیی��ەکان  کەلێن��ە  کردن��ەوەی 
پ��ەرەدان بە گوتار و ڕەوتە دژەنەتەوەیییەکان 
ه��ەوڵ دەدەن ناس��یۆنالیزمی کوردس��تانی 
پەرە نەس��تێنێت. چ هۆکارێ��ک بەرپەرچی 
بەرنامەی ئەوان دەدات��ەوە؟ بەرنامەیەک کە 
بۆ مس��ۆگەر کردنی دەس��ەاڵت داڕێژرابێت. 
بانگەشەی ش��ێوازگەلێکی تر  هەندێ الیەن 
بۆ ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت دەکەن کە قەوارەی 
سیاس��یی هەنووکە وەکوو خۆی بمێنێتەوە، 
ب��ەاڵم حکوومەتەکان دێمۆکڕاتی��زە بکرێت. 
ناس��نامەی  لە  ناتەواو  ئەمە خوێندنەوەیەکی 
داگیرک��ەرە، داگیرکەرێک کە ئەقڵییەتی دان 
نانی بە ناسنامە و مافی کورددا نییە و ئەگەر ئەو 
کارە بکات سەرچاوەی دەسەاڵت و ئابووری لە 
دەست دەدات، هەرگیز دێمۆکڕاتیزە نابێتەوە. 
ئەم خوێندنەوەیەش پاس��اوێکە بۆ سڵ کردن 
لە ویستی دەسەاڵتخوازی. نەتەوەی جوولەکە 
ل��ەو پ��ەڕی پەتەوازەییدا بوون ب��ە دەوڵەت 
کە چەن��دە بە هۆی پش��تگیریی ئەورووپا و 
ئەمری��کاوە بوو، دە هێندە بە هۆی  ویس��تی 
دەسەاڵتخوازی و بە دەوڵەت بوونی خۆیانەوە 
بوو. جوولەکە لە تەوراتدا بەڵێنی ئیس��ڕاییلی 
هەنووک��ەی پێ درا بوو. ه��ەر جۆرێک بێت 
واڵتی ب��ۆ وێنا کرابوو. بەاڵم لە کوردس��تاندا 
ئ��ەوەی الی ئایین��ی و نائایینیی کورد، الی 
خوێندەوار و نەخوێن��دەواری کورد ناڕوون و 
الوازە، ویس��تی دەس��ەاڵتی سیاسییە. ئەگەر 
ئەندازیاری��ی کۆمەاڵیەتیی کوردس��تان � کە 
ئاگامەندانە و ش��ارەزایانە داڕێژراوە- لە الیەن 
سەردەس��تەوە بەم  هاوکێشەیە زیاد بکرێت، 

س��ەر بەداگیرکەر بوون و شەرعییەت دان بە 
سەردەست بوونی ئەو دەبێتە ڕەهەندێکی تری 

کێشەکە.
نائیس��المییە  و  ئیس��المی  ڕەوت��ە 
ڕەوتەکانی  پاش��کۆکانی  و  یۆنیڤێرس��اڵەکان 
سەردەس��ت ب��ۆ کوردس��تان ئامرازەکان��ی 
ئەندازیاری��ی کۆمەڵگای کوردس��تانن و زۆر 
جار ب��ە یەک س��تراتێژییەوە دێنە گۆڕەپانی 
سیاس��ی- کۆمەاڵیەتیی��ەوە. ئەمانە لە یەک 
خاڵ��دا یەک دەگرن��ەوە، ئەوی��ش دژایەتیی 

ڕەوتی نەتەوەخوازیی کوردستانییە.
هەڵوێس��ت لە هەمبەر دەس��ەاڵتخوازیدا 
دوو ب��ەرە پێ��ک دێنن. دەس��ەاڵتخوازەکان 
و س��ڵکەرەکان. ل��ە پێش��دا س��ڵکەرەکان 
پۆلینبەندی دەکەین و پاش��ان لە دوو توێی 
لێکدانەوەی دەسەاڵتخوازیدا چۆنیەتیی دەرباز 
بوون لە تەنگانەکانی، الیەنەکانی ئەویش شی 

دەکەینەوە.

سڵکەرەکان
1 ئەو حی��زب و تاقم و تاکانەن کە لە باری 
دەروونیی��ەوە داهێزراون و ژێردەس��تە بوون 
و ملک��ەچ بوونیان بۆ داگیرک��ەر وەرگرتووە.  
چەپی یۆنیڤێرساڵ وچەپی ناوچەیی، بە هەر 
ناوێکەوە، کە ش��ەرعییەت بە یەکە سیاسییە 
سەردەس��تەکانی کوردس��تان دەدەن. ی��ان 
ئ��ەو الیەنگەل��ەی خۆیان بە ئۆپۆزیس��یۆنی 
کورد دادەنێن بەاڵم قس��ە لە س��ازان لەگەڵ 
داگیرکەرێک��دا دەکەن کە ب��اوەڕی بە بوونی 
ئەمان نیی��ە. ئەو الیەنەی کە ل��ە ناوەڕۆکی 
ئامان��ج خاڵ��ی بووبێت، ویس��تی کۆیلەیی و 
ژێردەس��تە بوون بانگی دەکاتەوە و لە ئاکامدا 

دەگەڕێنەوە ژێر ڕکێفی داگیرکەر.
2 ئ��ەو حیزب و الیەن و تاقم و تاکانەی کە 
لەگەڵ داگیرکەری بەشەکانی تری کوردستاندا 
پەیمانی ئابووری- سیاسی- ئەمنی دەبەستن. 
ئەمانە لە سەر حیس��ابی بەشێکی داگیرکراو 
لەگ��ەڵ داگیرکەرەکەیدا پەیمان دەبەس��تن. 
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ئەم الیەنە جۆرێ لە پابەستەبوون دەنوێنن کە 
س��ێ کوچکەی سڵ کردن لە دەسەاڵتخوازی 
دەگەش��ێننەوە. ئەگەر ئەم  شێوە سیاسەت و 
سەودایە درێژە پێ بدەن، بێ سێ ودوو دەچنە 
خانەی بەس��تراوەییەوە. هیچ ناس��نامەیەک 
لەم تاقمەدا س��ەربەخۆ نیی��ە، ئەگەر ڕەوتی 
نەتەوەیی تەش��ەنە بکات، دەبنە نەتەوەیی، بۆ 
دژە نەتەوەیی و س��ەر بە داگیرکەر بوونیش 

هەر وەتر.
3 هەندێ ڕەوت یان لقی الیەنە سیاسییەکانی 
ن��او داگیرک��ەر هەن ک��ە لە کوردس��تاندا 
بانگەش��ەی ش��ەرعییەت دان ب��ە داگیرکەر 
دەدەن، ب��ۆ وێنە »حزب وح��دت ملی ایران« 
کە باڵێکی سوپای پاس��داران دایمەرزاندووە. 
پابەس��تە بوون لە ناسنامە و زەینی ئەندامانی 
ئ��ەم ج��ۆرە ڕەوتگەل��ەدا س��ڵ ک��ردن لە 
دەس��ەاڵتخوازیی کوردانی کردووەتە دژایەتی 
و لەو پەڕی دۆڕاندنی ناسنامەدان. کەسانێک 
کە دەچن��ە ناو پڕۆس��ەی هەڵبژاردنەکانەوە، 
بە تایبەت لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان، دەبنە 
ئۆبژەی داگیرکەر. تاقمی پۆپۆلیست، ئیداری، 
ئاکادێمیس��ییەن و ... کە هەموویان لە الیەن 
دەسنیش��ان  هەڵبژاردن  پێش  حکوومەتەوە، 
دەکرێن و ڕادەس��پێردرێن، دەبنە بەش��ێک 
ل��ە ئەندازیاری��ی داگیرک��ەر و ل��ەو ڕێگەوە 

بەرژەوەندیی خۆیان مسۆگەر دەکەن. 
4 ب��ە ن��او ڕێفۆرمیس��تەکان، ک��ە خۆیان 
ب��ە هاوتای ڕێفۆرمیس��تە فارس��ەکان دێننە 
ئەژمار، لە ڕاس��تیدا بووکەڵەی دەستی ئەوانن 
و ل��ە خۆیان هیچ دەس��ەاڵتێکی سیاس��ەت 
داڕش��تنیان نییە. وەکوو س��ێ تاقمی پێشوو 
ل��ە بنەمادا دەس��ەاڵتداری بۆ ک��ورد بە ڕەوا 
نازانن. مەترسیی ئەم تاقمە لەوەدایە گەیشتن 
بە دەس��ەاڵت لە داوێنی ئەویتردا دەبیننەوە، 
بەاڵم پاساوی شێوەزانس��تیی بۆ دەهێننەوە. 
ئەمە بەو واتایە دێت ک��ە خۆیان لە گوتاری 
سەردەس��تدا دەبینن��ەوە کە لە هەڵوێس��تدا 
دەبێتە دژایەتی لەگەڵ ڕەوتی نەتەوەخوازیی 

ل��ەو  ناس��یۆنالیزمی کەلت��ووری  ک��وردی. 
زاراوانەی��ە کە ب��ە ن��او خوێندەواراندا باڵوی 
دەکەنەوە. مەبەس��ت لەوەش کەڵکاژۆ کردن 
لە سۆزی کوردایەتیی کۆمەڵگایە )جەماوەری 
کوردستان بەگش��تی بەاڵم لە ئاستدا جیاواز 
هۆگری ناسنامەی کوردییە( بۆ کۆکردنەوەی 
هێ��ز ب��ۆ بەش��داری ل��ە هەڵبژاردنەکاندا و 
دەس��تەبەر کردنی قورسایییەک بۆ ئیمتیازی 
زۆرتر وەرگرت��ن لە ناوەند. خۆ بە خوار زانین 
وای��ان ل��ێ دەکات ب��ە خۆ هەڵبەس��تن بە 
ناوەندەوە بۆشایی کەس��ایەتییان پڕ بکەنەوە.
بە ئاوڕدانەوە لە پێش��ینەیان دەردەکەوێ کە 
نەتەنیا لە کۆمەڵگادا قوواڵییی کۆمەاڵیەتییان 
نییە، تەنانەت الی داگیرکەریش قس��ەیان تا 
نووکی لووتیان ب��ڕ ناکات. نە پلەوپایەیەکیان 
پێ دەدرێت، نە لە پ��الن دانان و بڕیار داندا 
بەشداریان دەکەن. پێش هەڵبژاردن بە چڕی 
بانگەشەی بۆ دەکەن، پاش هەڵبژاردن کە بێ 
ب��ەش دەکرێن، بڕێ وردە گلەیی و س��ووکە 
تۆرانێ��ک ل��ە میدیاکاندا ب��اڵو دەکەنەوە و 
دیس��ان ڕانتێکی ئاب��ووری و بێ دەنگی هەتا 
ئەندازیارییەکی تر کە داگیرکەر بانگهێشتیان 
بکات��ەوە. کە ڕەخنەیان ل��ێ دەگیردرێت، بە 
کالسیک بوون، نەخوێندەواری و نەتەوەخوازیی 
خێڵەکی بەرپەرچ دەدەنەوە. خۆش��یان باش 
دەزانن کە لە دۆخی هاوسەنگدا هەڵێنجانیان 
جگ��ە لە کایە بە چەمک��ەکان چی دی نییە. 
ئەمە هەر ئەو مافەیە کە داگیرکەر بۆ دژایەتی 
لەگەڵ ڕەوتی نەتەوەخوازیی کوردستانی پێی 

داون. 
5 ئەو ڕەوتە ئایینیگەلەی کە بۆ پەرەسەندنی 
خۆی��ان لەگ��ەڵ حکوومەت��ە دژبەرەکان��ی 
خۆیان )واتە بە پێ��ی بنەماکانی خۆیان نابێ 
پەیوەندییش��ان ببێ��ت( پەیمان دەبەس��تن. 
ب��ۆ وێنە لە تاران نووس��ینگە دەکەنەوە و لە 
هەڵبژاردنەکاندا بەشداری دەکەن. شەرعییەت 
دان بەم کردەوەیە لە ڕێگەی کونگرە بەستن 
) همایش دگرپذیری و رواداری( و باڵڤۆک و 
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میدیاوە بانگەشەی بۆ دەکەن. ئەقڵییەتی ئەم 
تێدایە.  حاش��اهەڵنەگری  دژوازییەکی  ڕەوتە 
لەالیەکەوە دورش��می یەکگرتنی موسڵمانانی 
جیه��ان ب��ەرز دەکەنەوە، ل��ە الیەکی ترەوە 
بەرژەوەندیی  لە خزم��ەت  چاالکییەکانی��ان 
واڵتێکی ناوچەدایە، بۆ میناک تورکیا. پابەستە 
بوونی ئەوان لە باری ئابووری و ئیدیۆلۆژیکییەوە 
بە دەس��ەاڵتدارانی ناوچە و پابەستە بوونیان 
ب��ە داگیرکەرێک وەکوو ئی��ران، بە هۆی ڕێ 
پێ دان ب��ۆ بانگەوازی ڕەوتەکەیان، دەیانکاتە 
بەربەستێکی مەترسیدار بۆ گەیشتنی نەتەوەی 

کورد بە دەسەاڵتی سیاسی. 
ئەم الیەنانە لە س��ەر بزر بوونی ویستی 
دەسەاڵتخوازی بۆ کوردستان، ئیدعا دەکەن 
لەگەڵ داگیرکەر یان هێ��زە ناوچەییەکاندا 
سیاس��ەت دەکەن. بەاڵم ئ��ەوە لە بەر چاو 
ناگ��رن ک��ە ناتوان��ن لەگەڵ سیس��تەمی 
دەسەاڵتداریدا کایەیەکی سیاسیی هاوسەنگ 
بەڕێ��وە ببەن. بە هۆی بزرای��ی بنەمایییەوە 
لەگ��ەڵ  بوونەوەی��ان  بوێری��ی ڕووب��ەڕوو 
داگیرکەر یان حکوومەتەکانی ناوچەدا نییە. 
دەب��ن بە ئامرازی ئەوان و بە چەش��تەبوون 
بە بەرژەوەندیی بەرتەسک، ڕووبەڕووی هێڵی 
نەتەوەی��ی دەبنەوە. بۆ ه��ەر پەنج ڕەوتەکە 
بەڵگ��ەی ڕەس��ەن و س��ەلمێندراو لە بەر 

دەستن.

دەسەاڵتخوازەکان
1 دەمارگرژیی خێڵەک��ی پێش بە لۆژیک و 
لێکدانەوە دەگرێت. پاش کارەسات و بەردەوام 
بوون��ی ژیانی خێڵەکی، هەس��تی پاڵەوانی و 
وەهمی ڕووب��ەڕوو بوونەوە لەگەڵ داگیرکەردا 
دەیانگرێ��ت. ئ��ەم تاقمە زۆر ب��ە کرچ وکاڵی 
خوازی��اری دەس��ەاڵتدارین. ب��ەاڵم خاوەنی 
لۆژی��ک و هزری سیاس��ی نیی��ن. لە خولی 
سەرهەڵدان و نسکۆ دەرباز نابن. لە ڕابردووش 
پەند وەرناگرن. ڕاهاتن بەم دۆخە گەیشتن بە 
دەسەاڵتی نەتەوەیی خستووەتە ناو تەم ومژی 

کارەساتی پاڵەوانەتییەوە. ئەم تاقمە لە کایەی 
هێزەکان تێناگ��ەن، نەتەوەخوازی خێڵەکین 
و ب��ە نە کردن لە هێ��ز و ڕەوتە جیاوازەکان 
بەرپەرچی��ان دەدەن��ەوە. ئاکامی ئەم ش��ێوە 
هەڵس وکەوتە بیانوو دان بە دەست داگیرکەر 
بە دی��وی دەرەوە و پێنج ڕەوتە س��ڵکەرەکە 
ب��ە دیوی ناوەوەی��ە. بیانوویەک ک��ە ناتوانن 
بەرپەرچی بدەنەوە و بە نکۆڵی لە بوونی کێشە 

لە خۆیاندا پاساوی دەدەنەوە.
2 دەس��ەاڵتخوازێک کە لە پەیوەندیی ئامانج 
و س��تراتێژی و ئەندازیاری��ی کۆمەڵگا و کایە 
سیاس��ییەکان و حەواندن��ەوەی هێ��زەکان 
تێ��دەگات. خاوەن بەرنامەیە و لە هەمبەر ئەو 
بەرنام��ەدا خۆی بە بەرپرس دەزانێ. هەڵگری 
ڕەوش��تی نەتەوەیی��ە و هەوڵ دەدا گش��ت 
هێزەکان ڕێک بخات.  ئەم ڕەوتە لە نێوان دوو 
بەرداش��ی ڕەوتە ناوخۆییەکان و داگیرکەراندا 
ئەرکێکی قورس��ی لە س��ەر ش��انە.هەر بەم 
پێیەش لە پرس و کێشە و دۆخ تێدەگات، بۆ 
داگیرکەر مەترسیدارترین هێزە. داگیرکەر ڕێ 
ب��ە نەتەوەخوازیی خێڵەکی دەدات، بەو هۆیە 
کە بۆخۆی بەربەستی یەکگرتنی کوردستانە، 
ب��ەاڵم تەنی��ا ی��ەک بەرنامەی ب��ۆ ڕەوتی 
نەتەوەخوازیی ئاگامەن��د هەیە، لەناوبردن بە 

هەر تێچویەک.
ڕەوت��ی نەتەوەخوازی��ی ئاگامەند تایبەت 
بە یەک حیزب ی��ان ڕەوت یان ناوچەیەکی 
دیاریکراو نییە. بەڵکوو لە قوواڵییی کۆمەڵگای 
کوردس��تاندان. هەوڵی��ان پڕکردن��ەوەی ئەو 
کەلێ��ن و کەلەب��ەرە کۆمەاڵیەتییانەی��ە کە 
شێوە ژیانی خێڵەکی و ئەندازیاریی داگیرکەر 
ئاگامەندانە،  نەتەوەخوازیی  کردوون.  س��ازی 
بە ش��ێوەی ڕێژەیی لە حیزب وڕەوت و تاکدا 
دەردەک��ەوێ. لەم ڕەوتەدا هێ��زی چەکدار، 
هێزی خێڵەکی نییە. پڕەنسیپە نەتەوەیییەکان 
دەبن بە ناسنامەی هەر چەشنە چاالکییەک. 
لێرەدا هێز و دەمارگرژیی خێڵەکی لە خزمەت 

نەتەوەدا دەحاوێنرێتەوە.



ئاماژه
الیەنە سیاسییەکان پێویستیان بە پالتفۆڕمێکی 
ئابوورییە بۆ ناوچە کوردییەکان کە بەستێنێکی 

تۆکمە بۆ داهاتووی دەسەاڵتی کوردی پێک بێنێت. 
ئابووری، کەرتێکی گرنگی مێکانیزمی چارەنووس سازە 
بۆ دەسەاڵتی داهاتووی کورد و هەر وەرچەرخانێکی 

سیاسیی ناوچەکە، هەڵگری کۆمەڵگەی پێگەیشتووە لە 
ڕووە جیاوازەکانەوە.

ئابووری، گوتاری لەیادکراوی گەمە  سیاسییەکانی کورد 

ڕزگار بەهاری
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زۆربەی گەالنی جیه��ان خاوەنی دەوڵەتن و 
هێندێکی��ش بەهۆکاری جیاواز لەژێر چەتری 
دەوڵەتانی دیکەدا ماونەتەوە و نەبوونە خاوەن 
دەسەاڵتێکی س��ەربەخۆ. گەلی کورد یەکێکە 
لەو گەالنە کە تا ئیستا نەبۆتە خاوەنی دەوڵەت 
و گەالن��ی دیک��ەی وەک ت��ورک، فارس و 
عەرەب لە نەتەوە یەکگرتووەکان نوێنەرایەتیی 
دەکەن. لەگەڵ ئەوەشدا گەالنی بااڵدەست و 
خاوەن دەس��ەاڵت هەوڵیان داوە گەلی کورد 
پەراوێز و داب��ەش و الواز بکەن کە نەتوانێت 
و  بچەقێنێت  س��ەربەخۆبوون  ئەستوونەکانی 

دەسەاڵتێکی کوردی پێک بهێنێت.
ه��زری دامەزراندنی دەس��ەاڵتی کوردی 
مێژوویەکی دووری هەیە و گەلی کورد دەیان 
شۆڕشی گەورە و بچووکی لەپێناو  نەهێشتنی 
دەس��تەبەرکردنی  و  داگیرک��ەران  زوڵم��ی 
هەڵگیرس��اندووە.  س��ەربەخۆدا  کیانێک��ی 
سەرەڕای س��ەرجەم ئاستەنگی  و تەنگەژەکان 
و ه��اوکات لەگەڵ کەموکورتی��ەکان، هزری 
س��ەربەخۆیی و خۆبەڕێوەب��ەری لەناو جیلە 
نوێیەکان��دا خ��ۆ ن��وێ دەکات��ەوە. دژایەتی 
کردن��ی داگیرک��ەران و زلهێزانی جیهانی لە 
س��ازبوونی دەوڵەتێکی نوێ لە جیهاندا باس 
و خواس و تایبەت مەندیی خۆی هەڵدەگرێت 
و ڕەنگ��ە لە ڕەهەندی ڕوانگ��ەی ئەوانەوە بۆ 
دامەزراندن��ی دەوڵەتێکی ن��وێ، هاوتەریبیی 
جیهانی بشێوێت و پاشتر گەالنی دیکەی ژێر 
دەس��ەاڵتی ئەوانیش )هاوشێوەی کاتالۆنەکان 

لە سپانیا( داوای سەربەخۆیی بکەن.
ناڕەزایەتی��ی  دژایەت��ی  و  س��ەرەڕای 
زلهێ��زەکان، هەر گەلێ��ک پێداگر بووبێت و 
تێچ��ووی بۆ دابێت توانیویەتی النیکەم بڕێک 
لە خواستەکانی دەس��ت بخات، لێ تا ئێستا 
کۆمەڵگەی کورد وێس��تگەکانی خەبات و ئەو 
دەس��تکەوتانەی رەزامەندی��ی لەپاش خۆی 
هێنابێت تێپەڕ نەکردووە. جگە لە بەربەستی 
دەرەک��ی، بڕێک ل��ە تاوانەکانی نەگەش��تنە 
ئامانج��ی خەباتەکان وەک خ��ۆی دەکەوێتە 

س��ەر ش��انی حزب و سیاس��ەتوانانێک کە 
بەدرێژایی��ی مێ��ژوو، نوێنەرایەتیی کوردیان 
کردووە؛ لە پاوان خ��وازی و دابەش بوون بگرە 
ت��ا نزیک بوونەوە لە داگیرک��ەران و نەبوونی 
س��تراتیژی و پالنی زانستیی، کارتێکەر بوون 
لە ژێرچەپۆکە و قەتیس مانەوە لە بن دەس��تی 

داگیرکەران.
داڕش��تنی پالنی بەدەس��ەاڵت بوون یان 
دابین کردنی خۆبەڕێوەبەری و خۆس��ەری لە 
ئەس��تۆی الیەنە سیاسییەکان و بە یەکڕیزی 
و هاوکاری��ی پس��پۆڕانی ش��ارەزا ل��ە بوارە 
جیاوازەکاندا دەگاتە ئامانج. بە تەنها هۆکارێک 
یان چەن��د ه��ۆکاری الواز، هەلومەرجی بە 
سیس��تەم بوونی گەلێک ناڕەخسێنێت بەڵکوو 
چەن��د بزوێنەری دەوڵەمەند و هۆکاری جێگر 
دەتوانێ��ت داگیرکەران و زلهێ��زان پێمل بە 
دیانپیانان بە دەسەاڵتی کوردیدا بکات. جگە لە 
هێز و توانای سەربازی وەک کارتێکی گوشار، 
باڵ��ی سیاس��یی ناوخۆ، پێوەندی��ی دەرەکی 
و دیپلۆماس��ی هەروەه��ا ئابووریی کاریگ��ەر، 
چەند هێڵی گوش��اری دیک��ەن کە دەتوانێت 
دەس��تی گەلی کورد ئاوەاڵ بکات لە گەیشتن 
بە ئامانجەکان��ی. دەکرێت پڕۆژەی دیفاکتۆی 
ناوخۆی��ی و دەرەوەی ئاب��ووری لە کۆنگرەی 
حزبەکان بگونجێ��ت و کومیتەی بۆ تەرخان 
بکرێ��ت، پاش��ان بەیارمەتی��ی کومیتەکانی 
فەرهەنگی � کۆمەاڵیەتی و میدیا و پەرتووکەوە 
نمای ئابووریی داهاتووی کوردستان تێ بشێنن 
و کۆمەڵگەیەکی زانا لەس��ەر زانستی ئابووری 

پەروەردە بکرێت.
گوم��ان ل��ەوەدا نیی��ە ک��ورد لەب��واری 
سەربازیدا پڕاگماتیسم )Pragmatism( و وەک 
مەترسییەک بۆسەر زاڵمان لێی ڕواندراوە بەاڵم 
لەبوارەکانی  دیکەی وەک دیپلۆماسی، سیاسی 
و ئابووریی کاریگەردا نەیتوانیوە وەک پێویست 
هەڵکش��ان بەخۆیەوە ببینێت. پاش ش��ەڕی 
جیهانیی دووهەم و دواتریش هەڵوەش��انەوەی 
س��ۆڤیەت لە س��اڵی 1991دا ک��ە 15 واڵت 
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سەربەخۆییان ڕاگەیاند، جیهان گۆڕانکارییەکی 
ئەوتۆی لە س��نوورەکانی واڵتان��دا بە خۆیەوە 
نەبینیوە. بە تێپەڕ بوونی کات، ش��ەڕی س��ارد 
و پاشان ش��ەڕی ئابووری هەردوو جەمسەری 
گۆی زەویی گرتووەتەوە و بەهۆی گرنگییەوە لە 
ئێس��تادا شەڕی ئابووری یەکێکە لە گرنگترین 
ملمالنێکانی نێ��وان زلهێزەکان. هەڵبەت لەیاد 
ژێئۆپۆلەتیک -ی  هەڵکەوتەی  بەهۆی  نەکەین 
ئ��ەو ناوچان��ەی کورد تێی��دا نیش��تەجێیە، 
مەترسی هەڵگیرسانی ش��ەڕی ئاو دەکرێت و 
ئاس��ۆیەک بەدی ناکرێت کە کورد بتوانێت لە 
ماوەی س��ااڵنێکی نزیک پێگەیەکی هەبێت لە 

دیاری کردنی دەرەنجامی ئەم ملمالنێیە.
هەردوو واڵتەکانی ئەرمەنستان و بۆسنی 
کە لە س��اڵی 1992 بەمالوە سەربەخۆ بوون 
بەهۆی گەندەڵی و نەبوون��ی ئابووریی بەتوانا 
نەیانتوانیوە لەڕووی سیاسیەوە سەربەخۆ بن؛ 
ئەرمەنس��تان لەژێر هەژموونی ڕووسیادایە و 
لەپاش س��ەربەخۆیی، ش��یمانە دەکرێ چوار 
بەیەکی شارۆمەندانی ئەو واڵتە لەتاو هەژاری 
ئاوارەی واڵتانی ڕۆژاوا بووبێتن. واڵتی بۆسنیا 
پاش ش��ەڕێکی قورس��ی چوارس��اڵە لەگەڵ 
سێربەکان تا س��اڵی 1995، بەهۆی هەژاری 
گەڕاوەتەوە ژێر هەژموونی سێربەکان. هەرچەند 
لەئاکامی خۆشەویستی بۆ واڵتەکەیان هەزاران 
کەس گیانی خۆیان بەخشی و جوگرافیاکەیان 
ئازاد کردووە بەاڵم دانیش��توانی ئەو دوو واڵتە 
ئێس��تاکە بۆ تێرکردنی س��کی بنەماڵەکانیان 
واڵتەکەی��ان جێ دەهێڵن. وەه��ا واڵتێک بۆ 
خۆ پارس��تن لە هەڕەش��ەی دەرەکی دەبێتە 
باڵ و پاش��کۆی زلهێزێ��ک تاکوو لە ئەگەری 
هەڕەش��ەی دەرەک��ی بیانپارێزێ��ت و ل��ە 
بەرکەوتن��ە نێودەڵەتیەکان��دا وەک کارتێک 

بەکار دەهێندرێن.

ــەڕی  ش جێگرەوەی  ئابووری،  ملمالنێی 
سەربازی

ئابووری کارتێکی کاریگەرە بەدەست واڵتانەوە 

و شەڕی ئابووری، خۆی لە گەمارۆی ئابووری 
و بەرزکردن��ەوەی نرخ��ی گومرک��ی کااڵ و 
ڕاگرتنی هاوردە لە واڵتی بەرانبەر دەبینێتەوە 
و بەم شێوەیە واڵتەکان لە هاتنە ئارای ناکۆکیدا 
س��زای یەکتر ئەدەن. ه��ەر واڵتێک خاوەن 
ئابووریی بەهێز بێت، هاوپەیمان و دەسەاڵتی 
لە ئاس��تی جیهاندا زیاتر و کاریگەرتر دەبێت 
ب��ەاڵم لەم نێوەدا گەلی کورد کە دەس��ەاڵت 
و سیس��تەم نییە، یان نەیتوانیوە ناوچەیەکی 
خۆسەری سەقامگیر لە بوارە جیاوازەکان پێک 
بهێنێت چۆن دەتوانێت پاڵپشت و هاوپەیمان 
بگرێ��ت و النیک��ەم قس��ەیەکی لەئاس��تی 
ناوچەکەدا بۆ وتن هەبێ��ت؟! ئابووری هێندە 
گرنگە کە دەس��ەاڵتدارانی ئەو واڵتانەی کورد 
تێیان��دا دەژی، ب��ە وردی چاودێریی بەرهەم 
و س��امانی تاک بە تاک��ی کۆمەڵگە دەکەن و 
دەیخەنە ژێر چاودێریەوە نەکا س��امانی کورد 
بگاتە ئاس��تێک کە مەترس��یی بێت بۆس��ەر 

بەرژەوەندییەکانیان.
هەڵبەت مەبەس��ت ل��ە وروژاندنی وەها 
باسێک کاڵ کردنەوەی ئەستوونەکانی دیکەی 
وەک س��ەربازی و سیاسی نییە چونکە نەک 
ک��ورد تەنانەت لە جیهاندا پرس��ی بەتایبەت 
سەربازی وەک ئەگەرێک )هەرچەند پڕتێچوو( 
پێگ��ەی خ��ۆی هەیە کە ئەوی��ش خۆی لە 
بازنەی توانای ئابووریدا دەبینێتەوە بەاڵم تاکوو 
بژاردەیەکی وەک کارت��ی گەمارۆی ئابووری 
جێگ��رەوە بێ��ت، هێزی س��ەربازی ناخرێتە 
گەڕ. بە چاوخش��اندنێک ب��ە ئینفۆگرافیکی 
هێزە ئابوورییەکانی جیه��ان دەبینین هێز و 
توان��ای ئابووری، پێوەندیی ڕاس��تەوخۆی بە 
هێزی سەربازی و سەپاندنی سیاسەتەوە هەیە 
لەسەر گۆی زەوی؛ ئابووریی واڵتی ئەمریکا کە 
گەورەترین زل هێزی سەربازیی جیهانە پتر لە 
سێ هێندەی دووهەم واڵتی پاش خۆیەتی کە 

واڵتی چین �ه.
ئابووری دەس��ەاڵت دەهێنێ��ت و واڵتی 
تورکیا کە خ��اوەن هێزی ئابوورییە، لە گەمە 
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سیاسییەکانیدا لەپێوەندی بە کورد، خواستی 
خۆی دەس��ەپێنێت چونکە واڵتانی ڕۆژاوا لە 
نێ��وان تورکیا و کورددا الیەنێک هەڵدەبژێرن 
کە بەرژەوەندیی ئابوورییان لەگەڵیدا هەبێت. 
ئەووێنایە هاوکێش��ەکانی ئیستای ئەمریکا و 
ئێرانیش دەگرێتەوە بەو ش��ێوەیە  کە ئەمریکا 
توانیویەتی بە ش��ەڕی ئابووری، ئێران تووشی 
ش��ڵەژان و قەیرانێک��ی مەزن��ی دەرەکی و 
ناوخۆیی بکاتەوە. هەروەها ئەمریکا ترس��ی لە 
ئابووری��ی بەهێزی واڵتی چین لێ نیش��تووە 
و ل��ە ملمالنێی ئاب��ووری لەگەڵ ئەو واڵتەدا، 
هەوڵ ئەدات ئاس��تەنگی بۆ پڕۆژە ستراتیژییە 
ئابوورییەکانی چین س��از ب��کات؛ یەکێک لە 
گرینگ ترین ڕێگەکان ک��ە چین دەیهەوێت 
کااڵکانی پێدا هەن��اردەی ئەوروپا بکات بەناو 
ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تاندا تێدەپەڕێ��ت و بە 
دەس��ت تێوەردانی ئەمریکا لەنێ��و ئێران، ئەو 

ڕێگەیەی لێ دەبەسترێت.
لەڕاس��تیدا توان��ای ئابووری��ی ت��اک و 
کۆمەڵگەی کورد الی دەسەاڵتی ئەو واڵتانەی 
تێیدا دەژین هێندە گرنگ و هەس��تیارە کە 
ئی��زن نادەن لەو س��نوورەی بۆی��ان دیاری  
کردووە زیاتر گەش��ە بسەنێت و بگرە بە هەر 
ڕێیەک بتوانن، دەست بەسەر سامانی خەڵکدا 
دەگرن یان چاوپۆش��ی دەک��ەن لە فەوتانی 
ملیاران دۆالری کاسبکاران. ساڵی 2٠12 کە 
بڕێکی زۆر لە سامانی خەڵک لەڕێی کڕین و 
فرۆش��تنی دەرهەم بە شێوەیەکی گوماناوی 
فەوتا، دەس��ەاڵتی ئێران هی��چ هەوڵێکی بۆ 
گەڕانەوەی نەدا. هەروەه��ا لە مانگی ژوەنی 
ئەمس��اڵدا کاتێک ملیاردەه��ا تمەنی خەڵک 
لەڕێ��ی ماڵپ��ەڕی وای کاپیتاڵ��ەوە فەوت��ا، 
دەسەاڵت هەوڵێکی ئەوتۆی بۆ گەڕاندنەوەی 
س��امانی ماڵ خوراوان ن��ەداوە و خەڵکێکی 
زۆر مایەپ��ووچ بوون و بەم ش��ێوەیە داهاتی 
چەندین س��اڵەی بڕێکی زۆر لە کاسبکارانی 
سەر سنوورەکان کە گەشەیان کردبوو بە دوو 

قۆناغ لەناو چوو.

هێشتنەوەی ڕۆژهەاڵت لەژێر هێڵی هەژاری
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئیزن نادرێت ناوچە 
کوردیی��ەکان ل��ەڕووی بازرگانییەوە گەش��ە 
بسەنێت و ئەگەر هەوڵێک درابێت بۆ بەفەرمی 
ناس��اندی س��نوورێک و کردنەوەی ناوچەی 
ئازادی بازرگانی، بەمەبەس��تی کەم کردنەوەی 
گوش��ارە ئابووری و گەمارۆکان بووە لەس��ەر 
ئێران، ئەگەرنا دەسەاڵت ئیزن نادات ئابووریی 
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان لە ئاس��تی 
دیاری ک��راو زیاتر گەش��ە بس��ەنێت ئەمە لە 
کاتێکدای��ە ک��ە ئازەرییەکانی نیش��تەجێی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و پارێزگاکانی دراوسێ، 
خاوەنی زۆرتری��ن کارگەکانی بەرهەم هێنانی 

شیرەمەنی، ئەلکترۆنی و پێداویستییەکانن.
تا سێ دەیە لەوەپێش بڕێکی زۆر لە کوردانی 
ڕۆژهەاڵت بۆ دابین کردنی بژێوی ژیان روویان 
لە پارێزگاکانی دیکە دەکرد بۆ س��ێوچنین و 
خش��ت بڕین بەاڵم پاش بووژانەوەی کاسبیی 
سەر سنوورەکان لە ساڵەکانی 7٠ی هەتاوی، 
گەڕانەوە بۆ کوردستان و لە ئاکامی ئاڵوگۆڕی 
کەلوپەلی سەر سنوورەکان، ئابوورییان لەچاو 
ڕابردوو گەشەی سەند. لە ژانویەی 2٠17�ه وە 
کە دەسەاڵتی ئێران و عێراق بە هاوئاهەنگیی 
سەرچاوەی  داخس��ت،  سنوورەکانیان  یەکتر 
بژێوی هەزاران کە س کە تەنیا س��ەرچاوەی 
بژێویان گواس��تنەوەی کەلوپەل بوو ڕاوەستا. 
جگە لە کوشتنی ڕاستەوخۆی کاسبکارانی سەر 
ئازەرییەکان  هاوش��ێوەی  دەسەاڵت،  سنوور، 
هاوکاریی دەس��مایەدارانی ک��ورد ناکات کە 
بەنی��ازن لە ناوچ��ە کوردیی��ەکان کارگەی 
بەرهەم هێن��ان بکەن��ەوە و تەنانەت کارگەی 
بەرهەم هێن��ەران ئاگر دەدات. یان کێش��ەی 
یاس��اییی بۆ دەسمایەدارانێک س��از کردووە 
کە دەوری ئەرێنیان بینیوە لە گەش��ەپێدانی 
ئابووری��ی کۆمەڵگە. لە دووس��اڵی ڕابردوودا 
پاش هاتنەئارای قەیرانی ئابووری، سەرلەنوێ 
بنەماڵە ه��ەژارەکان ڕوویان ل��ە پارێزگاکانی 
دیک��ە کردووەتەوە و ل��ە باخەکاندا کرێکاری 



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719 134

دەک��ەن بۆ نەتەوەکانی دیک��ە. ئەم دیاردەیە 
چەندی��ن ئاکامی دەبێت وەکوو پەرتەوازەییی 
کورد و تواندنەوەیان لەناو نەتەوەکانی دیکەی 

ئێران.
لەو ناوچانەی کورد و ئازەری تێدا دەژین 
لەبواری  ئازەرییەکان��ی  ئێ��ران  دەس��ەاڵتی 
ئابوورییەوە سەر خس��تووە و کورد نەتەوەی 
هەژاری ناوچە هاوبەشەکان بووە بە شێوەیەک 
ک��ە کارگ��ە و ناوەندەکان��ی بەرهەم هێنان 
لەدەست ئازەریدایە و کۆڵبەری و کرێکاری بۆ 
کورد ماوەتەوە. ئازەرییەکانیش زۆر بە وریایی 
لە پڕۆسەی ئابووریدا خۆیان هێناوەتە سەرەوە 
و کلت��ووری بەڕێخس��تنی ئابوورییان لەچاو 
کورد دەوڵەمەندت��رە. یەکێک لە هۆکارەکانی 
فێربوون��ی زمانی ئازەری لەالیان کوردانی ئەو 
ناوچانەوە، بااڵدەستیی ئابووریی ئازەرییەکانە و 
ئابووریی بەهێز نەتەوەیەک بااڵدەست دەکات 
و ی��ەک لە مەترس��ییەکانە ب��ۆ تواندنەوەی 
کلتووری��ی گەلی کورد لەناو ئازەرییەکاندا کە 
حەز و ویستی دەسەاڵتیشە . ئەم وێک چوونە لە 
باشووری کوردستان بە پێچەوانەیە و بەهۆی 
بەهێزتربوون��ی الیەنی س��ەربازی و ئابووریی 
ک��ورد لە گەالنی دیک��ە، تورکمان و عەرەب 
بەتایب��ەت لە کەرکووک بەک��وردی ئاخافتن 

دەکەن و هەژموونی کورد لەوێ بااڵدەستە.
ئازەرییەکان��ی دانیش��تووی ڕۆژهەاڵت و 
ئێران جگە لە ئابووری، پش��کێکی بەرچاویان 
ل��ە دەس��ەاڵتی سیاس��ی هەی��ە و جگە لە 
ش��اری ورمێ و پارێزگاکانی زۆرینە ئازەری، 
لە پێتەختی��ش خاوەن دەس��ەاڵتی ئیداری 
وسیاس��ین. لە ش��ارێکی دەوڵەمەندی وەک 
تەورێز، ئیدارە، ناوەندەکانی ئەمنی، سەربازی 
و داد بەگش��تی لەالیەن کەسانی خۆجێییەوە 
بەڕێوە دەچێت. بەم  پێیە ئازەرییەکان پێکڕای 
فارس��ەکان پش��کیان هەیە لە بەڕێوەبردنی 
ئێ��ران و لەگەڵ ئابووریی بەهێز، دەس��ەاڵتی 
س��ێبەر و »دیفاکتۆ«ن لەنێو ئێراندا . ئەمەش 
یەکێکە لە هەڕەش��ەکانی داهاتووی سیاسی 

بۆسەر ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەگشتێ و ورمێ 
بەتایبەتی کە پێویستە بە هەند وەربگیرێت.

تەنانەت دەسەاڵتی ئێران لە ڕاگەیاندنەکان 
بانگەش��ەی جیاواز بۆ پێڕاگەیشتنی ئابووری 
لە ناوچە کوردیی��ەکان دەکات؛ بەپێی داتای 
ژوورەکان��ی بازرگانی��ی ئێران ک��ە لە چەند 
ب��ەش و کاتی جیاوازدا و س��ااڵنە دەکەوێتە 
ب��ەر دیدی بازرگانان، لە 1٠س��اڵی ڕابردوودا 
ڕێژەی پش��کی بازرگانیی ناوچە کوردییەکان 
لە ئاس��تی ئێران��دا 5٪ی تێنەپەڕاندووە. ئەو 
ژماران��ە بەپێی هەندێک فاکت��ەری حکومی 
ڕادەگەیەندرێ��ت ک��ە ناوچ��ە کوردییەکان 
هاوش��ێوەی پارێزگاکانی دیکە لێی ڕواندراوە 
بەاڵم لە ئەگەری لێکۆڵینەوەی مەیدانی، ئەم 
ڕێژەیە دەگۆڕێت بۆ کەمتر لە 2٪ لە پش��کی 
بازرگان��ی لەئاس��تی ئێران��دا. بەپێی هەمان 
ڕاگەیاندن��ە فەرمییانە، ڕێژەی گواس��تنەوەی 
کااڵی قاچ��اخ لە ناوچە کوردییەکان زیاتر لە 
3٠٪ لە ئاستی ئێراندایە و هەوڵێک هەیە ئەم 
ڕێژەیە زیاتر لە ئاست و قەبارەی خۆی نیشان 
بدرێت. بە س��ەرنجدانێک لە ڕێژەی هاوردەی 
کااڵ لە کەناراوەکانی خوارووی ئێران باش��تر 

دەرکی ئەم بابەتە دەکرێت:
لە کەناراوەکانی خوارووی ئێران بەڕێژەی 
چەندین واڵتی دەوڵەمەن��د ڕێگەی زەریایی 
هەیە و بەدەر لەوەی بیری لێ دەکرێتەوە کااڵ 
هاوردە دەکرێت. تا پێش ڕاگرتنی ]سویفت[، 
لەماوەی ڕۆژێکدا تەنها لە بەندەرعەباس بڕی 
25 کەش��تیی بارهەڵگری واڵتانی دراوس��ێ 
)جگە لە واڵتان��ی ڕۆژاوا( لەنگەری دەگرت و 
لە هەر کەش��تیەک ب��ڕی 28کانتینەر بەتاڵ 
دەکران. ب��ە لێکدانەوەیەکی هاکەزایی ڕوون 
دەبێتەوە پش��کی ه��اوردەی کااڵ بە نافەرمی 
جگ��ە لەوە بووە: ڕۆژانە پت��ر لە 2٠٪ی کااڵ 
لەالیان مافیاکانی دەسەاڵت بەشێوەی نافەرمی 
هاوردە کراوە و بەو هۆیەوە ڕێژەکەی ئاش��کرا 
ناکرێ��ت. ئەم��ەش یەکێکە ل��ە هۆکارەکانی 
هەاڵوسان و ناسەقامگیریی بەرهەم هێنان کە 
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ب��ەو هۆیەوە ڕانت و مافی��اکاری چێ بووە و 
بۆش��اییی باجی کااڵ بۆ بەرپرس��ان خوڵقاوە. 
بە گش��تیی ڕێژەی بازرگانیی نایاس��ایی پتر 
ل��ە 7٠٪ی ه��اوردەی کااڵی نافەرمی��ی لە 
کەناراوەکان��ی باش��ووری ئێرانەوەی��ە، ئەمە 
جگە لە کەناراوەکانی زەریای کاس��پیەنە کە 
هاوس��نوورە لەگەڵ واڵتانی باکووری ئێران و 
ڕووس��یا. هاوکات پشکێکی کەم لە هاوردەی 
کااڵ بەشێوەی نایاسایی بە ڕێی کۆڵ لە شاخ 
و داخی ناوچە کوردییەکان)کە هاتوچۆ پێیدا 
دژوارە( ب��ەر کورد دەکەوێ��ت کە ڕێژەیەکی 
یەکجار نادیارە لەئاس��ت هەموو ئێران بەاڵم 
ڕاگەیاندنە حکومییەکان هەوڵی زەق کردنەوەی 
ه��اوردەی کااڵی قاچاخ ئەدەن لە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستانەوە.
نه��ا لە ڕۆژهەاڵت کە سیس��تەم ئیزن بە 
گەش��ەی ئابووری نادات و چەوس��اندنەوەی 
ئابووریی کورد گیراوەتە بەر، گەش��ە سەندن 
لەم هێڵەدا قورسترە. جگە لە گوشاری سیاسی، 
ئەمن��ی، کولتووری و چەکداری لەدژی کورد 
کە داپڵۆس��ینی ئابوورییش پەیڕەو دەکرێت، 
کورد چەندە هەس��تی بەم قڕکردنە ئابوورییە 
کردووە و ئامادەییی تیدایە بەرەنگاری بێتەوە 
و خۆی لەم بەش��ەدا هەڵکش��ێنێتە سەرەوە 
جێی تێڕامانە. هەنگاونانی دەوڵەتان لە شەڕی 
کالس��یکی پڕتێچووی هاوچەرخدا بۆ شەڕی 
ئاب��ووری پێم��ان دەڵێت ئیتر کات��ی هاتووە 
کۆمەڵگەی مەدەنی و دەس��ەاڵتی سیاس��یی 
کورد بناخەی گەش��ەی ئابووریی هەمیشەیی 
بە س��تراتیژی ب��کات و چی دی ئەو بەش��ە 
پەراوێز نەخات. بۆ ئەو مەبەس��تەش پێویستە 
گرنگیی توانای ئابوریی زەق بکرێتەوە و لەناو 
کۆمەڵگەدا کار بۆ ڕاهێنان و بەزانس��تی بوونی 
بکرێت بەڵکوو تاکی کورد فام بە سیاسی بوونی 

ئابووری بکات.
دەبێت ئابووری لە ستراتیژییەکانی گەلی 
کورددا جێگ��ە بگرێت و بخرێت��ە ڕۆژەڤەوە 
کە لە بەرکەوتنەکاندا بۆ پارس��ەنگی کەڵکی 

ل��ێ وەربگیرێت؛ چونکە ئاراس��تەی ش��ەڕە 
جیهانییەکان لە س��ەربازی و شەڕی ساردەوە 
هەنگاوی ناوەتە قۆناغی ش��ەڕی تەکنەلۆژی 
و ئابووریەوە. ئامانجی دەس��ەاڵتی سیاسی بە 
تایبەت و گەل بەگش��تی هەرچ��ی بێت لە 
درێژ خایەندا النیکەم پێک هێنانی ستاتۆیەکی 
سەربەخۆیە کە، خوازیاری مێکانیزمێکی چاالکە 
لە بوارە جیاوازەکاندا و ئابووری یەک لە بەشە 
گرنگەکانیەتی کە ئەگەر بناخەیەکی بەهێزی 
نەبێت، ئەو س��تاتۆیە ناتوانێ��ت بۆ ماوەیەکی 
درێژ لەس��ەر پێی خۆی ڕاوەس��تێت. ڕەنگە 
پاش ڕاگەیاندنی هەرجۆرە س��ەربەخۆیییەک، 
لەالیەن واڵتانی هاوسنوورەوە گەمارۆ بدرێت 
و لە وەها ئەگەرێکدا کە بەرهەمی ناوخۆیی و 
ئابووریی بەتوانای نەبێت، لەڕووی سیاسیشەوە 
ناتوانێت سەربەخۆ بێت و شکست دەهێنێت.

»الیەن��ە  و  »کۆمەڵگ��ە«  ئابووری��ی 
سیاس��ییەکان« دوو گوتاری جی��اوازن بەاڵم 
پێوەندی��ی ڕاس��تەوخۆیان پێک��ەوە هەیە و 
ه��ۆ و بەره��ۆی یەکت��رن؛ ئێس��تاکە جگە 
لەوەی بەش��ێک لە داهاتی حزبەکان لەڕێی 
هاوکاری��ی کۆمەڵگ��ەوە دابی��ن دەکرێ��ت، 
]گەش��ەی ئاب��ووری[، هەژموونی کلتووری و 
سیاسیی کورد لەنێو گەالنی  دیکەی ناوەوە و 
دەرەوەی پارێ��زگا کوردییەکان بەهێز دەکات 
و بەم ش��ێوەیە ئەرکەکانی سەرش��انی الیەنی 
سیاس��یش سووکتر دەبێت. ش��یاوە نوخبەی 
کورد و نووسەران، ڕۆشنبیران وسیاسەتوانان، 
الیەنی سیاس��ی و کۆمەڵگە بایەخی زیاتر بە 
گرنگی و تایبەتمەندییەکانی ئابووری بدەن و 
فام بە گرنگیی هێ��زی ئابووری بکەن و ئەم 
بابەتە لە گوتار و بەرهەمەکانیاندا ڕەنگدانەوەی 
هەبێ��ت. ڕەهەندی ف��ام  پێ نەکراوی گوتاری 
ئابووری، دیوی سیاسییەکەیەتی کە تا ئێستا 
الی کورد جێگە و پێگەی خۆی نەدیوەتەوە. 
بە پێچەوانەی کورد، گەالنی دراوس��ێی وەک 
ئازەرییەکان لەناو ئێران و تورکەکانی ئانادۆڵی 
زۆر بەباش��ی کاری��ان لەم بەش��ەدا کردووە 
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و کەڵکی��ان ل��ێ وەر گرتووە. لە س��ووچی 
نەتەوەییەوە لە پرس��ی ئاب��ووری دەڕوانن و 
سیس��تمی ئابوورییان هێن��دە بەهێز کردووە 
کە ئازەرییەکان لەئاس��تی ئێران و تورکیەش 

لەئاستی ناوچەکەدا قسەیان بۆ وتن هەیە.

ــوور لە سامانی  کەڵک وەرنەگرتنی باش
سروشتی بۆ بەهێزکردنی پێگەی سیاسی
باش��ووری  دەس��ەاڵتداریی  28س��اڵی  ل��ە 
کوردس��تان، داهاتی س��امانە سروشتییەکان 
بەگشتی بۆ بەهێزکردنی حیزب بەکار هاتووە 
و لەسەر پالن و ستراتیژییەک بۆ پێک هێنانی 
کوردستانێکی سەربەخۆ لەبوارەکانی ئابووری، 
سیاسی و س��ەربازیدا کار نەکراوە. ئاسۆیەکی 
ڕوونیش بەدی ناکرێت لە بەکارهێنانی ئابووری 
لەخزمەت پرسی نیشتمانی و دیپلۆماسیدا کە 
پێگەکانی سیاسی و ئابووریی داهاتووی هەرێم 
قایم و بەهێز بکات. دەس��ەاڵتدارانی باش��وور 
دەبوا بەشێوەیەک پالنی ئابوورییان دابڕشتایە، 
ک��ە تورکیای موحتاج ب��ە نەوت و گاز پێمل 
بە خواس��تەکانیان بکەن بەاڵم پێچەوانەکەی 
هاتووەت��ە دی. س��ەرەڕای دەوڵەمەند بوونی 
باش��ووری کوردستان بە س��امانی سروشتیی 
ن��ەوت، ب��ەاڵم ش��ەڕی داعش ب��ووە هۆی 
هاتنە ئارای قەیران��ی دارایی تا ڕادەیەک کە 
دەس��ەاڵت )س��ەرەڕای هاوکاریی واڵتان( لە 
پێدانی مووچ��ەی فەرمانبەران داما؛ کە جگە 
ل��ە ناڕوونی داهات و تێچ��ووەکان لە هەرێم، 
ه��ۆکاری دەگەڕێتەوە ب��ۆ نەبوونی پالنێکی 
تۆکمە ب��ۆ قایم کردنی ژێرخان��ی ئابووری لە 

ماوەی سااڵنی ڕابردوودا.
لەو  نها بەه��ۆی هەلومەرجی ڕەخس��او 
بەش��ەی کوردس��تان، پێویس��تە جگ��ە لە 
پشت بەس��تن بە کەرتی ن��ەوت، کارگەکانی 
سەرەتایییەکانی  پێداویستییە   بەرهەم هێنانی 
ژیان بکرێتەوە. هەروەه��ا وەرگرتنی مۆڵەتی 
بنیاتنان��ی کارگە لە باش��ووری کوردس��تان 
کە دەس��ەاڵتی ک��وردی ل��ەوێ حاکمە، بۆ 

پیشەوەران و بەرهەم هێنەران ئاسان بکرێتەوە 
و ئاس��تەنگییەکان بە تەواوەتی هەڵبگیرێت و 
وێڕای کەس��انی حکومی و کەسانی نزیکیان، 
کۆمەڵگە هاوپش��ک بکرێت لە دەرفەتەکانی 
بازرگانی . لە وەه��ا حاڵەتێکدا هەزاران گەنج 
ڕووی��ان لە تاراوگ��ە نەدەک��رد و هەلی کار 
تەنانەت ب��ۆ گەنجان��ی پارچەکانی دیکەش 
دەڕەخس��ا بە جۆرێک کۆڵبەری بەم ش��ێوەیە 

پەرەی نەدەسەند.
لەگەڵ ڕەخسانی هەلومەرجی گونجاو لە 
بەکارهێنانی ئابووری بۆ قایم کردنی پێگەکانی 
دەسەاڵت لە باشووری کوردستان، لێ هەرێم 
نەیتوانی لە کەرتی نەوت و گاز وەک کارتێک 
کەڵک وەر بگرێت. تا پێش ڕیفڕاندۆم و 16ی 
ئۆکتۆبەر کە ناوچەکانی کەرکووک تا شنگال 
ڕادەستی حەشدی ش��ەعبی و سوپای عێراق 
کرانەوە، بەگش��تی واڵتانی ڕۆژاوا هاوشێوەی 
دەوڵەتێک هەڵس��وکەوت و پاڵپش��تییان لە 
باش��ووری کوردس��تان دەکرد ب��ەاڵم پاش 
لەدەستدانی بڕێک لە چاڵە نەوتەکان، باشوور 
ئەو پێگە سیاسیەی ڕابردووی نەما. تەنها پاش 
چوار کاتژمێر لە چۆڵ کردنی چاڵە نەوتەکانی 
کەرک��ووک، کۆمپانی��ا بریتانییی��ەکان تێێدا 
جێگیر بوون و دەس��تیان بە هەڵگواس��تنی 

نەوت کرد کە نیشانەیەک بوو لە:
1 ئاگ�������اداری��ی پێش وەخ������ت ل��ە 
دەستاودەست کردنی 51٪ی خاکی باشووری 

کوردستان و 
2 گرنگیی پرس��ی ئاب��ووری و نەوت بەالی 
زلهێزەکانەوە. شیمانە دەکرێت لە داهاتوویەکی 
نزیکدا  وەها دەرفەتێک بۆ حکومەتی باشووری 
کوردستان نەڕەخس��ێتەوە کە لەو قەبارەیەدا 
دەس��تی بە سەرچاوە ئابوورییەکان ڕابگات بۆ 

کەڵک  وەرگرتنی لەبەشی دیپلۆماسی .
سەرەڕای نەبوونی سەرچاوە سروشتییەکان 
وەک داهاتێ��ک، پێگ��ەی ئابووری��ی ڕەوتی 
٤٠ساڵەی دوایینی خەباتی باکووری کوردستان 
کەمترین گرفت��ی لەو بوارەدا هەبووە. خەبات 
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لەو بەش��ەی کوردس��تان خۆی لە »ش��ەڕی 
سیاسی لە پەڕلەمان«، »مەدەنی سەر شەقام« و 
»چەکداری  لە شاخەکان« دەبینێتەوە. هاوکات 
کە ئابووری بایەخ پێ دراوە، ئەگەر ئاراس��تەی 
تێچووەکان وەکوو پێویس��ت نەکرایە، خەبات 
توانای بەردەوامی��ی نەدەما. هەروەها ڕۆژاوای 
کوردس��تان کە هەم��ان ئایدۆلۆژی��ا پەیڕەو 
دەکات لەگ��ەڵ هاوکارییە لۆجیس��تییەکانی 
ئەمریکا، پشتی بە ئابووریی خۆجێیی بەستووە 
تا ڕادەیەک کە لەشوێن بازاڕێک دەگەڕێت بۆ 

تواندنەوەی بەرهەمە کشتوکاڵییەکانی.

پێویستیی بەزانستی کردنی ئابووری
  )Pulitical economy( ئابووریی سیاس��ی 
ش��ێوازێکی خوێندن��ەوە و پێداچوون��ەوەی 
زانس��تییە لەبواری دیاردە کۆمەاڵیەتییەکان. 
ڕێگەچارەیەک��ی س��ەرەکییە، ک��ە لەس��ەر 
پیوەندیی نێوان کەرتە سیاسی و ئابوورییەکان 
ل��ە پێک هێنان��ی دی��اردە کۆمەاڵیەتییەکان 
 )Adam Smith(ئادام س��میت دام��ەزراوە. 
فەیلەسووف و زانای ئابووریی سکۆتلەندی لە 
پێناس��ەی ئابووریی  سیاسیدا دەڵێت: »لقێکە 
لە زانستی دەوڵەتمەدارێک یان یاسادانەرێک 
بە دوو ئامانج��ی »دابین کردنی داهاتی زۆر و 
ب��ەردەوام« و »مووچەی ب��اش بۆ کۆمەڵگە««. 
ب��ۆ گەلێک��ی وەک ک��ورد ک��ە جوگرافیای 
یان  نەبێت  سیاس��یی  دەست نیش��ان کراوی 
مەترسیی دەستێوەردانی داگیرکەرانی لەسەر 
بێت، ناچارە بە هەڵێنجاندنی ڕێگە چارەیەک 
لە زانستە ئابوورییەکان وەک نەخشە ڕێگەیەک 
بە پێی خوێندنەوەی ڕاست بینانەی ئەمڕۆیی لە 
تێوری فەیلەسووف و ئابووری ناسەکان. بەراورد 
و لەبەریەکدا نانی زانستی ئابووریی سیاسی و 
کەشی ئێستای سیاسیی کورد، خوێندنەوەی 
جیاواز هەڵدەگرێ��ت کە »ئابووریی دیفاکتۆی 
جێگرەوە« دەتوانێت ی��ەک لە ڕێگەچارەکان 

بێت.
هاندان��ی گەنجان بۆ خوێندن لە بەش��ە 

زانس��تییەکانی  پێوەند بە زانس��تی ئابوریی و 
سوود وەرگرتن لە ئەزموونی پسپۆڕانی ئابووریی 
جیهان��ی زێ��دە گرنگە و ل��ە کۆمەڵگەیەکی 
شارەزا لە زانس��تی ئابووریدا گەشەی بەرچاو 
ڕوو ئەدات. هاوکات، بۆ پێک هێنانی واڵتێکی 
لەس��ەر  نزیک  پێوەندییەک��ی  دەوڵەمەن��د، 
بنەمای زانس��ت و ئاگایی و هەروەها، ناسینی 
دەرەفەتەکان��ی کارک��ردن لەگ��ەڵ واڵتانی 
پێش��کەوتوو لە ڕووی تەکنەلۆژی و زانستی 
 )Knowledge-based economy( بناخەی��ی 
بۆ خوڵقاندنی ئابوورییەکی زانس��تیی گرینگە. 
چونکە، هەرچەن ڕێژەی پێوەندی و دانووسانی 
زانس��تی لەگەڵ واڵتانی بەهێز زیاتر بێت گوڕ 

دەدرێت بە پێشکەوتنی ئابووری.
نزیکتری��ن و کەم تێچووتری��ن ڕێگ��ەی 
ه��اوردەو و هەناردە کردن لەنێ��وان تاران و 
ئەوروپا بە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا تێدەپەڕێت. 
جا کەلوپەل بێت یان نەوت و گاز. ئێستاکەش 
س��نوورە فەرمییەکانی نێ��وان ڕۆژهەاڵت - 
باش��وور و باکووری کوردس��تان دەرفەتێکە 
بۆ خەڵک��ی مەدەنی و الیەنە سیاس��ییەکان 
کەڵکی ل��ێ وەربگ��رن و داهاتەکەی بخەنە 
خزمەت بەرژەوەندی��ی نەتەوەیی؛ کردنەوەی 
کارگەکان��ی بەرهەم هێنانی گەورە و بچووک، 
بەفیڕۆ ن��ەدان و خەرج کردنەوەی داهاتەکان 
ل��ە ناوچە کوردیی��ەکان و ڕێگە خۆش کردن 
ب��ۆ هاتن��ی دەس��مایەدارانی دەرەک��ی )بە 
لەبەرچ��او گرتنی هاوس��ەنگیی دیموگڕافی(، 
دەسەاڵت  ئابوورییە.  گەش��ەی  ستراتیژیەتی 
لە ئێران پڕۆژەیەک ب��ۆ بەهێزکردنی پێگەی 
ئاب��ووری پەیڕەو دەکات کە تێیدا، ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان دەکرێتە ڕێگەی تڕانزیتی نێوان 
ئێران و واڵتان بەبێ ئەوەی دانیش��توانی لێی 

سوودمەند بن.

ئابووری ودەرفەتەکانی  یەک هەڵوێستیی 
بەردەم

وەک چ��ۆن گەل��ی ڕۆژهەاڵت ل��ە مانگرتن 
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یەک هەڵوێس��تی  سیاس��ییەکاندا  پرس��ە  و 
دەنوینێت، لەمەڕ ئابووریش یەک هەڵوێس��تی 
بەو چەشنە ئەرێنییە. بەکار هێنانی بەرهەمی 
خۆراکیی ناوخۆیی و گەڕانەوەی خێر و بێری 
بۆناوخۆ، دەبێتە گەشە سەندنی ناوچەیی. ئەگەر 
ئاستی هەس��تیاریی سیاسی تاکەکان هێندە 
بەرز بکرێت��ەوە کە لەبری ئ��ەوەی ڕکابەری 
بێ ڕەحم��ی بازرگانی��ی یەکتر بن، پش��تی 
یەکدی بگ��رن و بەرژەوەندیی کۆمەڵ ڕەچاو 
بگرن، کاریگەریی دەکاتە س��ەر سەقام گیریی 
کۆمەاڵیەتیش��ەوە  ل��ەڕووی  و  ب��ازاڕەکان 
ئەگەرهەس��تی  دەخوڵقێنێ��ت.  یەکڕی��زی 
نەتەوەیی��ی کۆمەڵگ��ە بجووڵێندرێت وهزری 
گوتارێ��ک  ئابووریی سیاس��ی جێ بکەوێ��ت، 
لەدای��ک دەبێت بەناوی هەس��تی »ئابووریی 
نەتەوەیی« ک��ە ئابووریی دوورگەیی ناهێڵێت. 
ل��ە ئابوووریی دوورگەیی، کەس، کەس��انێک 
یان گرووپێکی هاوفکر دەست دەگرن بەسەر 
بەش��ێک لە بازرگانی ی��ان کۆمەڵێک کااڵی 
بازاڕدا و لەڕووی نەتەوەییشدا زەبر لە کۆمەڵگە 
ئەدات کە مخاب��ن گرووپ گەلێکی وەها لەناو 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان ساز بووە.
ک��ورد  تاک��ی  زەینییەت��ی  لەئیس��تادا 
 (microeconomics ( لەس��ەر ئابووری��ی  ورد
و الیەنی سیاس��ی لەس��ەر ئابووریی  درشت 
ک��ە  ڕانەهێن��دراوە   ،)macroeconomics(
لە ئاب��ووری وەک کەرتێک��ی گرنگی پازێڵی 
سیاس��ەت وانی بڕوانێ��ت. بەخۆزانی��ی تاک 
مەرج��ی  خودآگاه��ی(،   consciousness(
گەیشتن بە کۆمەڵگەی ئەمڕۆییە کە، ڕاهێنان 
و پڕاتیک کردن��ی بەخۆزان��ی  لەو ب��وارەدا لە 
مەرجەکانیەتی. بەه��ۆی کەم کاریی خۆیی و 
بەکۆڵۆنی کردنی کوردس��تان، کورد  هەروەها 
خاوەنی بڕەندێک نییە. کوردس��تان یەکێکە 
ناوەندە هەرە گرنگەکان��ی بەرهەم هێنانی  لە 
گلیم و ف��ەڕش بەاڵم کۆمپانی��ا غەوارەکان، 
فەڕشی کوردستان بەناوی فەڕشی ئێرانییەوە 
هەناردەی ئەوروپا دەک��ەن لەکاتێکدا ئەرکی 

بەرهەم هێنانی لەس��ەر ش��انی کچان و ژنانی 
ک��وردی فەڕش چنە ک��ە دەش��ێ بکرایەتە 
بڕەندێکی کوردی. شیری ناوچە کوردییەکان 
دەبرێتە ناوچ��ە ئازەرییەکان و دەکرێتە پەنیر 
و بە بڕەندی ئازەرییەوە دەفرۆش��رێتەوە، ترێ 
و بەرهەم��ی باخ��ەکان دەبرێ��ت و دەکرێتە 
ئاومی��وە و ب��ە بڕەن��دی نەتەوەکانی دیکەوە 
و  دەکرێ��ت  هەن��اردە  و  دەفرۆش��ترێتەوە 
هەنگوین��ی کوردس��تان دەبرێ��ت و بەناوی 
بەرهەمی گەردەنەی حەیران دەفرۆش��رێتەوە 

بە گەشتیاران.
هەروەها پارچ��ەی جلی کوردی، جامانە، 
دەس��ماڵ، پش��توێن و زۆرب��ەی پارچەکانی 
هێمای نەتەوەیی لە دەرەوەی کوردستان ساز 
و ه��اوردە دەکرێن و لە ک��ۆڕ و کۆبوونەوەدا 
ب��ەکار دەهێندرێت کە دەکرا ئه وانەی ڕەمز و 
بەش��ێکن لە کلتووری کوردایەتی بە ده ستی 
خۆیی س��از بکرای��ە و تەنان��ەت هەناردەش 
بکرایە. گەر بە هەندێک گۆڕانکاری لە کاڵشدا 
ئەمڕۆیی بکرایە، دەکرا هەناردە بکرێت و جگە 
لە کورد نەتەوەکان��ی دیکەش بەکاری بێنن. 
هەروەه��ا کش��توکاڵ و ئاژەڵداریی خۆجێیی 
بە درێژایی مێژوو بەس��تراوەییی ئابووری بە 
گەالنی دیکەوە ناهێڵێت و دەستپێکی ئابوریی 
س��ەربەخۆ و بەرەنگاربوون��ەوەی گەم��ارۆی 
ئابووری و برس��یەتییە، کەچ��ی بڕێکی زۆر 
لە گوندنش��ینان ڕوو لە ش��ارەکان دەکەن و 
ناچاری بەرهەمەکانی شیرەمەنی و کشتوکاڵی 

گەالنی دراوسێین.
الیەن��ە سیاس��ییەکان پێویس��تیان ب��ە 
پالتفۆڕمێکی ئابوورییە بۆ ناوچە کوردییەکان 
کە بەستێنێکی تۆکمە بۆ داهاتووی دەسەاڵتی 
کوردی پێک بێنێت. ئابووری، کەرتێکی گرنگی 
بۆ دەس��ەاڵتی  مێکانیزمی چارەنووس س��ازە 
داهات��ووی ک��ورد و ه��ەر وەرچەرخانێکی 
سیاس��یی ناوچەک��ە، هەڵگ��ری کۆمەڵگەی 
پێگەیش��تووە ل��ە ڕووە جیاوازەکانەوە. ڕەنگە 
بەهۆی کەش��ی خەباتەوە، بڕیک لەم ئەرکانە 
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لە ئێستادا بکەوێتە سەر شانی حزبەکان بەاڵم 
ئەم حاڵەتە لە داهاتوودا گۆڕانکاری بەخۆیەوە 
دەبینێ��ت و پ��اش دامەزراندنی دەس��ەاڵتی 
سیاسی، دەبێت حزب دەستێوەردانی ئابووری 
ن��ەکات و تەنه��ا وەک ئامرازێ��ک چەرخی 
بزوێنەری پێشخس��تنی نیش��تمان بێت. خۆ 
بواردن ل��ە قایل  بوون ب��ە هەبوونی پێگەی 
تایب��ەت و پل��ە و پای��ە، ی��ان قۆرخ کردنی 
دەسەاڵتی سیاسی و کەرتی ئابووری لە الیان 
بنەماڵەی ش��ەهید و خەباتگێڕان��ی ڕابردوو 
و بنەماڵەکانی��ان لە ئێس��تا و داهاتوو بەر بە 
گەندەڵی دەگرێت. وەها ئەزموونێک لە ئێران 
تاقی کراوەتەوە و جگە لە گەندەڵی ئاکامێکی 

نابێت.
س��ێ فاکت��ەری س��ەرەکی دەتوانێت لە 
گەشەی ئابووریی س��تاتۆیەکدا ڕۆڵی گرنگی 
هەڵکەوت��ەی جوگرافیایی  یەک��ەم:  هەبێت. 
و ژێئۆپۆلێتیک ک��ە وەک گرنگترین هۆکار، 
دەتوانێت کاریگەربێت لەسەر گەشە سەندن و 
دەست پێ ڕاگەیشتن بە ئاوی ئازاد و زەریاکان 
شارس��تانییەت  هەروەها  ئایتێمەکانیەتی.  لە 
و هەبوون��ی ج��ادە و دەروازەی س��نووری 
نێودەوڵەت��ی بۆ دەست ڕاگەش��تن بە واڵتانی 
ئابووری��ەوە ڕۆڵێکی گرنگیان  بەهێز لەڕووی 
لە گەش��ەی ئابووریدا هەیە و بەپێچەوانەوە، 
نەبوون��ی ئەو ئایتێمانە دەتوانێت کارەس��اتی 

ئابووری و هەژاریی لەدوابێت.
دووه��ەم: فاکتەرێکی دیکەی گەش��ەی 
خێ��رای ئابووری��ی واڵتێک هەبوون��ی کانزا 
سروش��تییەکانە کە خۆبەخۆ لە دڵی زەریا و 
زەویدا هەیە و وەک دیارییەک بەخش��راوەتە 
مرۆڤ. هەبوونی نەوت، گاز، مس، ئالیاژەکانی 
ئاس��ن وەک زێ��ڕ و کان��زاکان و کانی بەرد 
وهەروەها ب��ن زەریاکان گرنگ��ە و خۆبەخۆ 
دەوڵەمەندییەکی زۆر دەبەخشێتە واڵت. کانزا 
سروشتییەکان س��ەرەڕای ئەوەی سەرچاوەی 
داهاتێک��ی زۆرە و دەک��رێ داهاتەک��ەی لە 
بەش��ەکانی دیکە خ��ەرج بکرێت��ەوە، وەک 

کارتێ��ک بەرانب��ەر واڵتان کەڵک��ی لێ وەر 
دەگیرێت.

س��ێهەم فاکت��ەر: هەبوون��ی زانکۆکانی 
پیشەس��ازی و تەکنیکیی س��تاندارد لەگەڵ 
زانس��تە جیهانیییەکان دەبێت��ە پەروەردەی 
کەس��انی پس��پۆڕ کە بەش��ێوەی ئاکادیمی 
خوێندنەوە بۆ پیش��ە و ئابووری دەکەن تاکوو 
ل��ە ئاکامی پیشەس��ازیدا بناخ��ەی ئابووری 
و بازرگانییەک��ی بەهێ��ز دانرێ��ت. ئاگای��ی 
ب��ە زانس��تی ڕۆژ دەبێتە ه��ۆی بەهێزبوونی 
گەشەی ئابووریی واڵت  و فاکتەرێکی گرنگە؛ 
دەست ڕاگەیش��تن بە سەرڕش��تە و یاساکانی 
بازرگانی��ی نێودەوڵەتی و فەرمیی س��ەردەم، 
ڕێ دەگرێت لە لەدەست چوونی دەسمایە کار 
پێ نەکراوەکان و ئاراس��تەکردنی دەسمایەی 
تاکەکان بەرە و چێ بوونی ئابوورییەکی مەزن 

و بزێو.
یاس��ای بازرگان��ی لە جیهان  ب��ەردەوام 
ن��وێ دەبێتەوە و دادەڕێژرێتەوە. کارناس��انی 
واڵتان بە پشت بەس��تن بە داتاکان، زانس��تی 
ن��وێ ب��ە فەرم��ی دەکەن��ەوە وکۆمەڵگە بە 
ڕێگ��ەی چێ کرن��ی ڕێخراوەی ه��ەرەوەزی 
 free( ی��ان بازرگانی��ی ئازاد )Cooperative(
trade( هاوپش��ک و بەشدار دەکەن. پێویستە 
ڕاوێژی پس��پۆڕان و زانایانی ب��واری ئابووری 
بکرێ��ت کە بەس��ەر زانس��تی ڕۆژدا زاڵن و 
بەهاوکاریی��ان، کەڵ��ک ل��ە زانس��تی ڕۆژ و 
ئەزموونی کۆمپانیا و س��ەرکەوتووانی ئابووری 
لە جیهان وەربگیرێت و پاش هەڵس��ەنگاندن 
و بەراورد کردنی ب��ە هەلومەرجی ناوچەکە، 
گەاڵڵەیەک��ی خۆجێی��ی دابڕێژرێت. ئەمەش 
فاکتەرێک��ی دیکەی گرنگە ب��ۆ ئابوورییەکی 
زانس��تی چونکە هەرچەندە ڕاوێژ بە زانایانی 
ئابووری بکرێت و ئاگایی و دەست  پێ گەیشتن 
بە دواترین یاساکانی بازرگانیی فەرمی هەبێت 
کە بەردەوام دادەڕێژرێن و خۆ نوێ دەکەنەوە، 
کۆمەڵگە لەب��واری ئابووریدا زاناتر بار دێت و 

گەشە دەسەنێت.



بزووتنەوەی نەتەوەییی کوردستان و تێرۆریسم

جەمیل کوالهی

ئاماژه
تێرۆریسم بریتییە لە توندوتیژی بەرانبەر بە خەڵکی سێڤیل و بێ چەک بۆ گەیشتن بە 

مەبەستێکی سیاسی. تا ئێستا شرۆڤەیەکی ڕوون لە سەر تێرۆریسم کە پەسندی هەموو واڵتانی 
دنیا بێت نیە. تێرۆریسم بە شێوەی جۆراوجۆر پۆلێنبەندی دەکرێ و ڕیشەی لە نێو کێشە 

سیاسی، ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکاندایە. بزووتنەوە ڕزگاریدەرە نەتەوەیییەکان لە گەڵ تێرۆر یەک 
ناگرنەوە و بە پێچەوانەی تێرۆریسم مەشرووعییەتی نێوخۆیی و نێونەتەوەییان هەیە.
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پێشەکی
تێرۆریس��م بە وات��ا بەرفراوانەک��ەی بریتییە لە 
توندوتی��ژی بەرانبەر بە خەڵکی س��ێڤیل و بێ 
چەک بۆ گەیش��تن بە مەبەس��تێکی سیاسی. 
)Fortna 2015( ئەم ش��ێوە هەڵسوکەوتە کە بە 
توندوتیژی دەناس��رێ، لە کاتی ئاش��تی یان لە 
کاتی ش��ەڕدا دژی خەڵکی ئاس��ایی کەڵکی لێ 
وەردەگی��ردرێ )Wisnewski 2008(. هەر دوو 
چەمکی تێرۆر و تێرۆریسم لە شۆڕشی فەڕانسە 
و لە کۆتاییەکانی س��ەدەی حەڤدەی زایینییەوە 
 Stevenson( هاتوونەتە ناو ئەدەبیاتی سیاسییەوە
2010(. بەاڵم لە س��اڵەکانی 197٠ بەم الوە لە 
نێو کتێب و هەواڵ و ڕاپۆرتەکان لە س��ەر شەڕ 
و پێکدادانەکان لە ئیرلەندی باکوور، چریکەکانی 
باس��ک و فەلەستین زیاتر لە جاران کەوتە سەر 
زاران. لە ساڵەکانی 198٠وە خۆتەقاندنەوە زیاتر 
لە چەمکی تێرۆریس��ت و تێرۆریسم لە هەواڵ و 

زانیارییەکاندا کەڵکی لێ وەرگیراوە.
تێرۆریسم واتا و ش��رۆڤەی جۆراوجۆری بۆ 
کراوە و چەمکێکی هەس��تیارە. ئەم کردەوەیە لە 
زۆرب��ەی کاتەکاندا وەک ش��تێکی دژە ئەخاڵق 
ناوی لێ��وە دەبردرێ. دەوڵەت��ەکان و گرووپ و 
تاقم��ە نادەوڵەتییەکان بە مەبەس��تی زڕاندنی 
ناوی دژبەرانیان لەم چەمکانە کەڵک وەردەگرن 
گرووپگەلێک��ی   .)Ruthven and Nanji 2017(
جۆراوجۆری سیاس��ی لە تیرۆر بۆ گەیش��تن بە 
مەرام��ی سیاس��ی کەڵکیان وەرگرت��ووە. پارتە 
سیاس��ییەکانی بەرەی ڕاست وچەپ، تاقمگەلی 
ئێتنیکی، تاقمگەلی مەزهەبی، شۆڕشگێڕەکان و 
دەوڵەتەکان لەوانەن کە لە تێرۆریس��م کەڵکیان 
وەرگرت��ووە )Terrorisme n.d(. تێرۆریس��م لە 
زۆربەی واڵتاندا لە یاسادا وەک تاوان ناسێبندراوە 
)Illusion of War 2014(. کاتێ��ک تێ��رۆر لە 
الی��ەن دەوڵەتەوە دەکرێ، لە الی��ەن دەوڵەتی 
بکەرەوە وەک تێرۆر ل��ە قەڵەم نادرێ و کردەوە 
تێرۆریستییەکە بەرەو ئاقارێکی ناڕوون دەبات کە 
 .)Teichman 1989( جێ پێی بکەرەکە ون بێت
لەم پێوەندییەدا ساغبوونەوەیەک لە سەر ئەوە کە 

Evia- )ێێرۆریسم جینایەتی جەنگییە یان نا، نیە 
.)tar 2013

ئیتیمۆلۆژیی تێرۆر
 Tersere لە وشەی التینی Terror وشەی تێرۆر
وەرگی��راوە. دواتر گۆڕدراوە ب��ە Terrere کە ئەم 
ش��ێوەی دووهەمە لە زمان��ە ئۆرووپییەکان لە 
س��ەدەی یازدەدا دەبیندرێ. س��ەرەتا لە زمانی 
فەرانسەیی بینراوە لە ساڵەکانی 116٠ی زایینی. 
 Terreur لە س��اڵی 1356ی زایینی  یەوە وشەی
 Terrour فۆرمی سەرەتایی Terreur .دەبیندرێ
لە زمانی ئینگلیزی ناوەڕاس��تە کە لە سەردەمی 

 .(Terror Fine 2010( مۆدێڕندا بوو بە تێرۆر

پێشینەی مێژوویی
چەمکی تیرۆریست یەکەمجار لە ساڵی 197٤ لە 
الیەن فەیلەس��وفی فەرانسی گراچووس بەیبێف 
بۆ ڕژێمی ژاکۆبینی ماکسی میلیەن ڕوبێسپیەرە 
کەڵک��ی ل��ێ وەرگی��راوە  )Kellner 2004(. لە 
دیسامبەری 1975دا ئێدمۆند بوورکە لە وشەی 
تێرۆریست بۆ وەس��فی دەوڵەتی نوێی فەرانسە 
 French کە پێیان دەگوت دایرێکتواری فەرانسە
 .)Burke 1975( کەڵک��ی وەرگ��رت Directory
چەمکگەلی تێرۆریست و تێرۆریسم لە ساڵەکانی 
197٠ بەمالوە لە ئاکام��ئ ناکۆکییەکانی نێوان 
ئیسرائیل و فەلەستین، پێکدادانەکانی ئیرلەندی 
باکوور و هەروەها چریکەکانی باسک سەرلەنوێ 
بایەخی��ان پ��ێ درای��ەوە. دوای تەقینەوەکانی 
بەیرووت لە س��اڵی 1983 و 11ی سێپتامبری 
2٠٠1 و تەقینەوەکان��ی بالی لە س��اڵی 2٠٠2 
دیس��ان زنجیرە کتێب و وتارگەلێکی جۆراوجۆر 

لە سەر تێرۆریسم درایە دەرەوە.

شرۆڤەی مۆدێڕنی تێرۆریسم
بە پێی هێندێک سەرچاوە تا ئێستا زیاتر لە سەد 
ش��رۆڤەی جۆربەجۆر لە سەر تێرۆریسم دانراوە. 
ئەمە بە واتای ئەوەیە کە الیەنە جۆراوجۆرەکان بە 
پێی بەرژەوەندیی تایبەتی خۆیان ڕا و بۆچوونیان 
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لە سەر تێرۆریسم دەردەبڕن. 
دۆکتور قاس��ملوو لە س��ەرەتای وتارێک لە 
ژێر ناوی تێرۆریس��مدا، ب��ە هێنانە ئاڕای چەند 
پرس��یارێک هەموو شرۆڤەکانی دنیای ڕۆژئاوا لە 
سەر تێرۆریسم دەباتە ژێر پرسیار! ئەو دەپرسێ: 
تێرۆریس��ت كێی��ه ؟ ده وڵه تێ��ك كه  ب��ه  ناوی 
پاراس��تنی ئه منییه تی نه ته وه ی��ی، خه ڵكه كه ی 
په رێشان ده كا تێرۆریس��ته ؟ ئاخۆ ئه م دیارده یه  
ته نی��ا گرفتی واڵتان��ی جیهانی س��ێهه مه  كه  
دیكتاتۆره كان به سه ریاندا حاكمن؟ ئایا ئه مه  ته نیا 
تایبه ت به  واڵتانی جیهانی سێهه مه ؟ ئایا وشه ی 
» تێرۆریس��ت«  بۆ دژبه رێكی سیاسیی ده بێ كه  
كرده وه یه كی تێرۆریستیی دژی ده وڵه تێك ده كا 
كه  ئازادییه  مه ده نییه  ده سته به ركراوه كانی قانوونی 
بنه ڕه تی  پێش��ێل ده كا؟ ئه ی له مه ڕ بزووتنه وه ی 
ئازادی��ی نه ته وه ی��ی كه  ب��ه  ن��اوی ئازادیی و 
س��ه ربه خۆیی، تێرۆریس��م هه ڵ ده بژێرێ چێ 
ده گوترێ؟ ئه و واڵته ی كه  واڵتێكی دیكه   داگیر 
ده كا و به  زه بری تێرۆر، قانوونه كانی خۆی به سه ر 
خه ڵكه كه دا ده سه پێنێ؟ خه ڵكێك له گه ڵ ترس و 
تۆقاندن��دا به ره وڕوو ده بێ  له ب��ه ر ئه وه  كه  دژی 
ڕاسیزم و گوشاری گرووپه  قانوونی و ناقانوونییه كان 
خه بات ده كه ن. ئه و گرووپانه  كه س��انێكن كه  به  
دوای مه به ستی خۆیانه وه ن كه  خوازیاری گۆڕینی 
سیاس��ه ت، ئازادیی جینایه تكاران و ئه ستاندنی 
پووڵی زۆره ملین؟ به راستی كێ تێرۆریسته ؟ ئایا 
ڕه ش��ه كانی ئه فریقای باش��وور كه  دژی جیایی 
ڕه گه زیی ) ئاپارتاید( له  واڵته كه ی خۆیاندا، خه بات 
ده كه ن تێرۆریس��تن یان، ڕێژیمی سپییه كان له  
پرێتۆریا كه  جیاوازیی ڕه گه زیی ده سه پێنێ؟ ئایا 
خه ڵكی كورد كه  چه كی هه ڵگرتووه  و شه ڕێكی 
عاداڵنه  بۆ پاراس��تنی پێناسه ی نه ته وه یی ده كا، 
تێرۆریس��ته  یان ئه وه  خومه ینییه  كه  له  7 ساڵی 
ڕابردوودا شاروگونده كانی كوردی له  ئێراندا وێران 
كردووه  و به  كۆمه ڵ خه ڵك��ی قه اڵچۆ كردووه ؟ 
ئایا حكوومه تی ئانكارا تێرۆریسته  كه  به  و  گوشاره  
وه حشییانه یه ی كه  له  توركیه دا به سه ر كوردیدا 
س��ه پاندووه  قانع نیه  و ئێستا خه ریكی بۆمبارانی 

حه ش��یمه تی بێ دیفاع��ی كورد ل��ه  عێراقه ؟ 
ئای��ا ده وڵه تی قانوونی��ی نیكاراگوئه  كه  یارمه تی 
ب��ه  هاوژینی��ی هێمنانه  له و واڵت��ه و هاوبوونیی 
 ]هه بوونی[ هێمنانه ی ئه مریكا ده كا، تێرۆریسته  
یان كۆنتراكان كه  یارمه تیی به لێشاو پشتیوانیی 
 Ghassemlou( ڕێگانیان له  پش��ته  تێرۆریستن ؟

)1986
)تێرۆر( ش��ێوەیەکی ترس��هێنەر بۆ دووپات 
کردن��ەوەی کردەوەی توندوتی��ژ بە هۆکارگەلی 
دوور لە عەقڵ، جینایەتکارانە و هەروەها سیاسی 
کە لە الیەن تاقمگەلێک ل��ە تاکەکان، گرووپ 
ی��ان دەوڵەتانەوە بەڕێوە دەچ��ێ. بە پێچەوانەی 
قەت��ڵ ئامانجە ڕاس��تەوخۆکانی ئ��ەم کردەوە 
توندوتیژە، ئامانج��ی کۆتایی نین. قوربانییەکانی 
تێرۆر بە شێوەی ڕەمەکی یان دەستنیشانکراو لە 
نێو کۆمەڵێک ئامانج��دا هەڵدەبژێردرێن و وەک 
کەرەستەیەک بۆ گەیاندنی پەیامێک کەڵکیان لێ 
وەردەگیردرێ. هەڕەشە و پێوەندییە توندوتیژەکانی 
نێوان تێرۆریس��ت و گرووپە تێرۆریس��تییەکان، 
قوربانییەکان و ئامانجەکان بۆ داڕشتنی ئامانجی 
کۆتایی کەڵکیان لێ وەردەگیردرێ، هەروەها بۆ 
هێنانە ئاڕای داوایەک یان بۆ خۆدەرخس��تن بە 
پێی ئەوەی کە بەرنامەی پشتەوەی تێرۆرەکە بۆ 
چاوترس��ێن کردن، خۆ سەپاندن یان پڕۆپاگاندا 
Jong- )ێێ، کردەوە تیرۆریستییەکە دێتە ئاڕاوە 
man 1988(. بەاڵم هاوکات ڕوانینگەلێکی دیکە 
لە سەر تێرۆریسم هەیە کە داوێنی دەوڵەتەکان 
لە تێرۆریس��م پاک دەکات��ەوە. ل��ەم بارەیەوە 
دەتوانین ب��ە ڕوانگەی ئان��درس ڕومارهەیم لە 
ئەنس��تیتۆی زانستەکانی پاراس��تن بکەین کە 
دەڵێ: »تێرۆریس��م ئاکتەرێک��ی نادەوڵەتییە کە 
بە شێوەی سیس��تماتیک لە توندوتیژی، وێرانی 
و هەڕەش��ە دژی خەڵکی ئاسایی بۆ پێکهێنانی 
ترس و دڵەڕاوکێ کەڵ��ک وەردەگرێ، ئەم کارە 
بۆ کێش��ەیەکی سیاس��ی و کاریگەری دانان لە 
سەر هەڵسوکەوتی ئەوانی تر کە قوربانیی کردەوە 
Hva er inter- )ێێرۆریس��تییەکە نین دەکرێ.« 

)nasjonal terrorisme? 2005
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زۆرێ��ک ل��ە نووس��ەران جیاوازیی��ەک لە 
نێوان ش��ێوەی تێرۆرە سیاس��ییەکان دانانێن و 
ساغبوونەوەیەکیش لە س��ەر ئەم بابەتە نیە. لە 
کاتێک��دا تێ��رۆری شۆڕش��گێڕانەی تاکەکان و 
تێرۆری سیاس��ی، نەریتی گۆڕانێکی سیاس��یی 
گ��ەورە ب��ە دوای خۆیاندا دێنن. ل��ە زۆر بواردا 
جیاوازن. تاکتیک، ش��ێوەکان، ڕۆڵەکان، شێوەی 
ڕوانین بۆ کۆمەڵگ��ە و گرینگیی کردەوەی تاک 
لەو بوارە جیاوازانەن. زیاترین جیاوازییەکان لەو 
ک��ردەوە کتوپڕەی کردەوەی تاکەوە س��ەرچاوە 
دەگ��رێ. لە تێرۆری سیاس��یی نەریتیدا، ئامانج 
کەسایەتییەکی سیاسی لە لوتکەی دەسەاڵتدایە 
وەک پاشا یان دیکتاتورێکی دیکە، کە کوشتنی 
ئەو کەس��انە گۆڕانی سیاسیان لێ دەکەوێتەوە و 
هەڵبژاردنی کەس��ی ئامانجی تێرۆرەکە، ئامانجی 
سەرەکیی تێرۆرەکەیە. زەربە لێدان لە ڕژێمەکە 
بە هەڵبژاردنی س��ووژەی تێرۆرەکە دەردەکەوێ. 
بەاڵم ل��ە تێ��رۆری شۆڕش��گێڕانەی تاکەکاندا 
هەڵبژاردنی سووژەی هێرش��ە تێرۆریستییەکە، 
ئامانجێکە بۆ گەیش��تن بە ئامانجی سەرەکی کە 
تێرۆرەکەی بۆ دەکرێ. ڕاکێشانی سەرنجی خەڵک 
بۆ بزووتنەوەیەکی سیاس��ی و یان پەرەپێدان بە 
بزووتنەوەیەکی سیاسی لەو ئامانجە سەرەکییانەن 

.)Iviansky 1977(
پێویست بە ئاماژەیە کە زۆرێک لە وەرگێڕانی 
فارس زمان بۆ پاس��او هێنان��ەوە بۆ تێرۆرەکانی 
ڕژێمی ئێران بە ئەنقەس��ت »قەتڵی سیاس��ی« 
ل��ە بری تێرۆری سیاس��یی نەریتی دادەنێن. بۆ 
نموون��ە لەم دوایانەدا لە ڕاگەینە فارس��ییەکاندا 
ناڵێن تێ��رۆری دۆکتور قاس��ملو، دەڵێن قەتڵی 
دۆکتور قاس��ملو. بەم ش��ێوەیە دەیانەوێ تێرۆر 
بکەن بە قەتڵ. لێرەدا مەبەستێک شاردراوەتەوە، 
تێرۆر و تێرۆریس��م ش��ێوەی ژیانی سیاسییە و 
سیستماتیکە، بەاڵم قەتڵ لە ناکاو ڕوو دەدات و 
بەرنامەداڕێژراو نییە. بۆیە دەیانەوێ ڕژێمی تاران 
کە تێرۆر لەودا سیس��تماتیک و شێوەی ژیانی 
سیاسییە لە تێرۆریسم داببڕن و بڵێن ئەوی کە 

ڕووی داوە تەنیا قەتڵێکە و هیچ دیکە.

جۆرەکانی تێرۆریسم
بە گشتیی توندوتیژی و تێرۆریسم بە شەش جۆر 
Disorders and Terror- )ۆۆلێنبەندی دەک��رێ 

 .)ism 1976
 گ��رژی و ئالۆزی��ی کۆمەڵگە: ش��ێوەیەک لە 
توندوتیژیی بەکۆمەڵە کە دژی ئاشتی، ئاسایش 

ڕەوتی سروشتیی کۆمەڵگەیە
کردەوەگەلێک��ی  سیاس��ی:  تێرۆریس��می   
جینایەتکارانە کە بۆ پێکهێنانی ترس لە کۆمەڵگە 
یان بەشێک لە کۆمەڵگە بۆ گەیشتن بە مەرامێکی 

سیاسی داڕێژراون.
 تێرۆریسمی ناسیاس��ی: تێرۆریسمێک کە بۆ 
ئامانجی سیاس��ی نیە، بە شێوەیەکی ئاگایانە بۆ 
پێکهێنان��ی ڕادەیەکی زۆر ترس بۆ س��ەپاندنی 
زۆرەملێ��ی ئامانجگەلێک��ی تایب��ەت داڕێژراوە، 
ئاکامی ئەم ش��ێوە تێرۆریس��مە نەک سیاسی 
بەڵکو دەستەبەر کردنی قازانجی تاکەکەسی یان 

بەکۆمەڵە.
 هاوش��ێوەی تێرۆریس��م: کردەوەگەلێک کە 
لە خان��ەی توندوتیژیدان و لە فۆرم و ش��ێوەدا 
وەک تێرۆریسمی ڕاس��تەقینەن، بەاڵم جەوهەر 
و ناوەرۆکی تێرۆریس��می ڕاس��تەقینەیان نییە. 
ئامانجی سەرەکیی هاوشێوەی تێرۆریسم، تێرۆری 
قوربانییەکە نیە وەک ئەوەی کە لە تێرۆریسمی 
هاوش��ێوەی  ب��ەاڵم  ڕوودەدات؛  ڕاس��تەقینەدا 
تێرۆریستەکان لە ش��ێوە و تکنیکی تێرۆریستە 
ڕاستەقینەکان بە مەبەستی گەیشتن بە ئامانجی 
هاوشێوەی تێرۆری ڕاستەقینە کەڵک وەردەگرن. 
وەک ئەوەی کە تاوانبارێک بۆ دەرباز بوونی خۆی 
کەس��ێک بە بارمتە دەگرێ، ش��ێوەکەی وەک 
تێرۆریس��تێکی ڕاستەقینەیە، بەاڵم ئامانجەکەی 

بەتەواوی جیاوازە.
 تێرۆریس��می سیاسیی س��نووردار: تێرۆریسمی 
سیاس��یی ڕاس��تەقینە بە کردەوەی شۆڕشگێڕانە 
دەناسرێتەوە. تێرۆریس��می سیاسیی سنووردار بە 
کردەوەی تێرۆریس��تی کە پاڵنەری ئیدئۆلۆژیک و 
سیاسیی هەیە دەوترێ، بەاڵم بە گشتی بەشێک لە 
بەرنامەی دارێژراو بۆ زاڵ بوون بە سەر دەوڵەتدا نیە.
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 تێرۆریس��می فەرمی ی��ان دەوڵەتی: ئاماژە بە 
واڵتگەلێکە کە دەوڵەتەکەیان لە س��ەر ترس و 
زۆرداری بنی��ات نراوە، کە لە گەڵ تێرۆریس��م 
یەک دەگرێتەوە. ئەمە ڕەنگە واتای تێرۆریسمی 
پێکهاتەییشی هەبێ کە دەوڵەتەکان بە مەبەستی 
دەستەبەر کردنی ئامانجگەلێکی سیاسی زۆرینەی 
کات وەک بەشێک لە سیاسەتی دەرەکیی خۆیان 

بەڕێوەی دەبەن.
هێندێک سەرچاوی دیکە تێرۆریسمیان بە 
شێوەگەلێکی دیکە پۆلێنبەندی کردووە. بۆ نموونە 
تێرۆریسمی ناوخۆیی و تێرۆریسمی نێودەوڵەتی 
)Purpura 2007(. شێوەی دیکەی پۆلێنبەندیی 

:)Hudson 2002( تێرۆریسم بەم شێوەیەیە
 تێرۆریسمی سیاسی

 تێرۆریسمی نادەوڵەتی: کە لە سێ بەشدا 
پۆلێنبەندی دەکرێ:

 تێرۆریسمی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی: کە 
خۆڵقاندنی کەشێکی پڕ لە مەترسی دژی 

دژە شۆڕشەکانە
س��ەربەخۆییخوازانی  تێرۆریس��می   
لێرەدا  پاڵنەری سەرەکی  ناسیۆنالیست: 
ناس��یونالیزمە و ناسیونالیستەکان دژی 

داگیرکەران بەڕێوەی دەبەن.
 تێرۆریسمی ئیسالمیی توندئاژۆ: پاڵنەر 
لێرەدا دینە. ئەم شێوە تێرۆریسمە دەبێتە 
دووب��ەش؛ کە بریتین لە تێرۆریس��می 
ئیس��المیی بناژۆخواز و تێرۆریس��می 

ئیسالمیی نوێ.
 تێرۆریس��می بەرەی چەپ: لەم شێوە 
تێرۆریس��مەدا ب��اوەڕ وایە ک��ە ڕژێمی 
کاپیتالیس��تی دەب��ێ بڕوخێن��دری و 
ڕژێمێکی سوسیالیستی شوێنی بگرێتەوە.
ڕاس��ت:  ب��ەرەی  تێرۆریس��می   
تێرۆریس��مێکە کە لە الیەن الیەنگرانی 
ئیدئۆلۆژیی بەرەی ڕاس��ت و توندئاژۆوە 
بەڕێوە دەچ��ێ کە ل��ەو ئیدئۆلۆژییانە 
دەتوانی��ن ئاماژە بە نێئۆنازیس��م، نێئۆ 
فاشیزم، ناسیونالیزمی سپی پێسەتەکان 

و ناسیونالیزمی دینی بکەین.
 تێرۆریس��می پشت بەس��توو بە دەوڵەت: 
لێرەدا دەوڵەت ناراستەوخۆ تێرۆریسم وەک 
سیاسەتی خۆی ڕەچاو دەکات. لەم شێوەیە 
تێرۆریس��مەدا دەوڵەت بە ناردنی یارمەتیی 
ماڵ��ی، چەک و کەرەس��تەی پێش��کەوتوو 
ب��ۆ گرووپ��ە تێرۆریس��تییەکان و هەروەها 
پش��تیوانیی سیاس��ی و تەبلیغات��ی لێیان، 
سیاسەتی تێکەڵ بە تێرۆریسم بەڕێوە دەبات.
 تێرۆریس��می دەوڵەتی: لێ��رەدا دەوڵەت 
ڕاس��تەوخۆ ل��ە دژی دژبەران��ی و تەنانەت 
دەوڵەتانی دیکە، لە کردەوەی تێرۆریس��تی 

کەڵک وەردەگرێ.
 تێرۆریس��می جینایەتکاران��ە: ئ��ەم ش��ێوە 
تێرۆریس��مە لە نێو تاقم��ە جینایەتکارەکانە کە 
بۆ دەس��تەبەرکردنی قازانجی ماڵی بۆ تاک یان 
گرووپ بەڕیوە دەچی، وەک گرووپە مافیاییەکان.
 تێرۆریسمی پاتۆلۆژیکی: ئەم شێوە تێرۆریسمە 
زیاتر لە الی��ەن تاکەکانەوە بەڕێ��وە دەچێ کە 
پاڵنەری سەرەکیشی حەزێکی لە ڕادەبەدەری ئەم 
کەسانەیە بۆ ترساندن و کوشتنی خەڵک، وەک 
ئ��ەوەی کە لە قوتابخانەکان��دا تەقە لە قوتابیان 
دەکرێ یان بەشداربوانی میوانییەک دەدەنە بەر 
دەس��ڕێژ. ئەم شێوە تێرۆریسمە هیچ پاڵنەرێکی 

سیاسی و ئایینی و ئابووریی لە پشت نیە.

ریشەکانی تێرۆریسم
ریشەی تێرۆریس��م لە نێو کێش��ەی ئابووری، 
سیاسی و کۆمەاڵیەتیدایە. بە پێی ڕاپۆرتی کوفی 
عەنان س��ەرۆکی پێش��ووی ڕێکخراوی نەتەوە 
یەکگرتووەکان بە کورتی دەتوانین ئاماژە بە پێنج 

:).FN-sambandet n.d( خاڵ بکەین
 ه��ەژاری: بە پێی تێئۆریی ئاب��ووری، کاتێک 
ڕادەی خوێندەواری، داهاتی خەڵک و گەش��ەی 
ئابووری بە گش��تی ڕوو لە کەمی دەکات، ڕادەی 
توندوتیژیی سیاسی هەڵکشانی زیادتر بە خۆیەوە 
دەبینێ. هۆی ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە کە نرخ 
و تێچوو بۆ کردەوەی تێرۆریستی کەم دەبێتەوە.
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 س��ەرکوت: زۆرێک لە لێکۆڵینەوەکان دەریان 
خس��تووە کە س��ەرکوت، حکومەتی س��ەرەڕۆ 
و پێش��ێل کردن��ی مافی مرۆڤ��ەکان لە الیەن 
دەوڵەت��ەوە هەل بۆ س��ەرهەڵدانی تێرۆریس��م 

دەڕەخسێنێ.
 داگیرکردنی واڵتی دیکە: داگیرکردنی واڵتێک 
ل��ە الیەن واڵتێکی دیک��ەوە یەکێک لە هۆکارە 

سەرەکییەکانی سەرهەڵدانی تێرۆرە.
 ه��ەاڵواردن: هەاڵواردن��ی ئێتنیکی، ئایینی و 
کولتوری لە نێو واڵتدا یەکێکی دیکە لە هۆیەکانی 

تێرۆریسمە
 کولت��وری یەکتر قبووڵ نەکردن: کاتێک دێتە 
ئاڕاوە کە گرووپێک هیچ ئایین و کولتورێکی لە 
دەرەوەی چوارچێوەکانی خ��ۆی قبووڵ نەبێ و 

ڕێزیان بۆ دانەنێت.
دۆکتور قاس��ملو لە س��ەر ڕیشەکانی تێرۆر 
دەڵێ: ئه گه ر تێرۆریس��م به  مانای هێرش بردن 
بۆ س��ه ر ژیانی ئازادان��ه ی خه ڵكی بێ تاوان بێ، 
له و حاڵه ته دا هه ر كه سێ كارێكی ئه وتۆ بكا ده بێ 
وه كوو تێرۆریست سه رنجی بدرێتێ، چ ئه و كه سه  
تاك بێ یان ڕێكخراوه ، یان ده وڵه ت. ئه م پێناسه یه  
ده ب��ێ به  بنه ما دابنرێ. ئه وه ش له گه ڵ ڕوانگه ی 
واڵتانی ڕۆژئاواییدا كه  ته نیا له  كارتێكه رییه كانی 
تێرۆریسم ده كۆڵنه وه ، یه ك  ناگرێته وه  ڕۆژئاوا ش 
هه وڵ نادا له  هۆیه كانی تێرۆر بكۆڵێته وه . پێویسته  
ئه و هۆیانه  بۆ كه سێك كه  خوازیاری بنه بڕكردنی 
تێرۆریس��مه ، ڕوون بن. گوتراوه  كه  تێرۆریس��م 
چه كی بێبه ش��انه  .ده بێ ئ��ه وه ش  زیادبكرێ كه  
تێرۆریس��م ڕێگه ی ئ��ه و كه س��انه  یه  كه  ڕه نگه  
بیانه وێ ته نانه ت له به رامبه ر بێ عه داڵه تی، گوشار 
، دیكتاتۆری  و ڕاسیزمدا دژكرده وه یان هه بێ . ئه م 
هۆیانه  كه  بنه بڕ بكرێن، تێرۆریس��ته كان ئیزۆله  
)ته ریك(  ده بن و به  خێرایی مه ترس��ییه كه یان 
كۆتای��ی پێ  دێ. ئه گه ر ویس��ته  قانوونییه كانی 
خه ڵ��ك دابین بكرێن وب��ێ عه داڵه تی نه مێنێ، 
هه موو كرده وه كانی تێرۆریس��تان به  شێوه یه كی 
به رین، مه حكووم ده كرێن. چونكه  تێرۆریسته كان 
كرده وه   تێرۆریس��تییه كانی خۆیان به  ئیددیعای 

ده ڕازێننه وه .  قانوونییه كان  سیاس��ییه   ویس��ته  
)Ghassemlou 1986(

دۆکتور قاس��ملو لە سەر ڕیشەکێش کردنی 
تێرۆریس��م دەڵێ: نابێ ئەو ڕاس��تییە لە بەرچار 
نەگرین تا ڕیشەی تێرۆریس��م لە بەین نەچێ، 
تێرۆریس��م خاش��ەبڕ نابێ، تێرۆریس��م هۆکارە 
نەک هۆ، تێگەیشتن لە هۆیەکانی پەرەسەندنی 
تێرۆریس��م، مەبەست تێرۆریس��می سیاسییە، 
وەک بێ عەداڵەتی، قەیرانی کۆمەڵگە و ستەمی 
نەتەوایەت��ی، هێز و توانا و کاتێکی زۆری دەوێ. 
ئەگ��ەر ڕۆژهەاڵت بە س��ەرچاوەی تێرۆریس��م 
دەژمێ��ردرێ، لەب��ەر ئەوەیە کە زیات��ر لە هەر 
ناوچەیەک��ی دیکە ناوەندی ناکۆکی و پێکدادانی 
ئێس��تراتێژیکی، ئابووری، ئایینی و نەتەوایەتییە. 
تا ئ��ەم ناکۆکییانە لە بەین نەچن، تێرۆریس��م 
ڕیش��ەکێش ناکرێ، تا ئ��ەو کات خەبات دژی 
تێرۆریسم لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا نە تەنیا لە 
گەڵ دەس��تە و تاقم��ەکان، بەڵکو زیاتر لە گەڵ 
ئەو دەوڵەتانەی ک��ە هانیان دەدەن دەبێ بکرێ 

.)Abdulrahman 2005(

ــی و  ــدەری نەتەوەی ــەوەی ڕزگاری بزووتن
تێرۆریسم

تا ئێرە چییەتیی تێرۆریسم، هۆکارەکانی، ڕیشەکانی 
و جۆرەکانی تێرۆریسم باس کران. بەاڵم ئەوەی کە 
لێرەدا جێی پرس��یارە ئایا بزووتنەوەگەلێک وەک 
بزووتن��ەوەی نەتەوەییی کورد، ب��ەو جۆرەی کە 
داگیرکەران دەڵێن، بزووتنەوەیەکی تێرۆریستییە؟ 
ئەگەر تێرۆریستی نییە بۆ لە توندویژی و شەڕی 

چەکداری کەڵک وەردەگرێ؟
دوکتور قاس��ملو پێی وایە ک��ە »ئەو ڕژێمە 
)رژیم��ی ئێران( لە ڕێ��گای هەڵبژاردنی ئازاد و 
نووسینی چەند وتار لە دەرەوەی واڵت ناروخێ، 
ئ��ەم ڕژێمە لە ڕێ��گای زاڵ بوون��ەوە لە بەین 
دەچێ، ئێس��تا ئەم زاڵبوونە ڕاپەڕینی چەکدارانە 
لە نێو ش��ارەکاندا دەبێ یا تێکەڵێک لە ش��ەڕی 
چەکدارانەی شاری لە گەڵ شەڕی پارتیزانی لە 
دیهاتەکاندا و مانگرتن و خۆپیشاندان و ڕاپەڕینی 
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لە نێو ش��ارەکاندا« بەاڵم لە بەرامبەریشدا دەڵێ: 
»ئێمە تێرۆریس��م بە کردەوەی��ەک دەزانین کە 
ژیان و ئازادییەکان��ی خەڵکی بێ دیفاع دەخاتە 
مەترس��ییەوە، ماوەی حەوت ساڵە ئێمە لە گەڵ 
ڕژێمێکی جینایەتکاری وەک ڕژێمی خۆمەینی لە 
شەڕداین، بەاڵم هەموو کاتێک دووریمان کردووە 
لە خستنە مەترسیی ژیان و ئازادیی خەڵکی بێ 
دیف��اع. نەک ئەوەی کە پەنام��ان نەبردۆتە بەر 
بارمتە گیری، بەڵکو کومەکمان کردووە بە ئازاد 
بوونی چەند بارمتە ل��ە واڵتە ئورووپاییەکاندا بە 
تایبەت فەرانس��ە. بە ڕای ئێمە بۆمب دانانەوە و 
بارمتەگیری ل��ە ماوەیەکی کورتدا دەبێتە هۆی 
پڕوپاگەندە بۆ ئ��ەم یا ئەو گرووپ کە ئەو کارانە 
دەک��ەن، بەاڵم لە درێژخایەن��دا زیان دەدەن لە 
پێش��ینە و پرەنس��یپی جوواڵنەوە و لە ڕێبازی 
ڕاس��تەقینە الیدەدەن و لە نێوخۆوە لێکی باڵو 
دەکەنەوە. هەر بەم هۆیەوە حیزبی دیمۆکرات لە 
بنەڕەتدا دژی بۆمب دانانەوە و بارمتەگیرییە کە 
ژیان و ئازادیی کەسانێ کە هیچ لێپرسراوییەکیان 
)Abdulrahman 2005( ».نیە بخاتە مەترسییەوە
لێرەدا بۆ باشتر چوونە ناو باسەکەوە پێویستە 
ئاماژەی��ەک ب��ە بۆچوونی کارل پووپر لە س��ەر 
کۆمەڵگ��ەی باز و کۆمەڵگ��ەی داخراو بکەین. لە 
کۆمەڵگەی داخراودا دەس��ەاڵت تەنیا لە ڕێگەی 
توندوتیژیی��ەوە وەال دەن��رێ و هی��چ ڕێگایەکی 
ئاشتیخوازانە نیە کە بتوانێ دەسەاڵتداری دیکتاتور 
و فاشیس��ت ل��ە س��ەر کار ال ب��دات، بۆیە لەو 
کۆمەڵگەگەلە بین��ەری گرووپگەلێکی چەکداری 
)Soli 2011( .دژی دەوڵەت و دەس��ەاڵت دەبین
بۆچوونەکەی دۆکتور قاسملو و کارل پووپر لێرەدا 
یەک دەگرنەوە و هەردووکیان باس لە چۆنیەتیی 
خەبات لە کۆمەڵگەیەکی وەک کۆمەڵگەی داخراوی 
ئێران کە لە ژێر دەسەاڵتی فاشیزمی مەزهەبیدایە 

دەکەن و لە تێرۆریسم جیای دەکەنەوە.
ش��تێکی گرینگ لێ��رەدا ئەوەی��ە کە زیاتر 
ناوەرۆک��ی بزووتنەوەی ک��ورد ڕوون بکرێتەوە. 
چونکە هەرچ��ی زیاتر ناوەرۆکی ئەو بزووتنەوەیە 
ڕوون بکرێت��ەوە، مرۆڤتەوەر بوونی بۆ هەموو دنیا 

زیاتر دەردەکەوێ. کوردستان وەک واڵتی کوردان 
کە داگیرکراوە، داگیرکەرەکە بۆ مسۆگەر کردنی 
مانەوەی خۆی لە کوردستان، نەتەوەی کوردیش 
کە خاون��ی خاکەکەیە کردۆت��ە کۆیلە. بۆ دەڵم 
کۆیلە؟ چونکە تەنانەت مافی قسە کردن و نووسین 
و خوێندنی بە زمانی زگماکی لێ قەدەخە کراوە. 
جیا لەوە داگیرکەر هەموو هێزی مرۆییی کورد، 
هەموو سامانی سروشتی و کولتووریی کوردیشی 
بەتااڵن بردووە و خستوویەتە خزمەتی پێشکەوتنی 
نەت��ەوەی خ��ۆی! داگیرکەر لە کوردس��تان بە 
دڕندانەترین شێوە کەوتۆتە گیانی نەتەوەی کورد 
و بە تێرۆر، کیمیاباران، فتوای جیهاد، سووتاندنی 
ش��ار و گوند، ئ��اوارە کردن و ڕاگواس��تنی زۆرە 
مل��ێ، ئەنفال، بەدیل گرتن و لە س��ێدارەدان و 
ئەشکەنجە کردن خەریکی لە نێو بردنی کوردە، 
بۆیە بەتەواوی سروشتییە کە خەباتی چەکداری 
لە کوردس��تاندا هەیە و ئەگەریش نەبوایا ئێستا 

شتێک بە ناوی کورد نەمابوو!
بۆ پش��تیوانی لە بزووتنەوە ڕزگاریخوازی و 
نەتەوەییەکان، ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 
زنجیرە یاس��ایەکی پەس��ند کردووە کە بە پێی 
ئەو یاس��اگەلە ئەو بزووتنەوانە دەتوانن درێژە بە 
خەباتی چەکداری خۆیان ب��دەن. لەم بارەیەوە 
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ماددەی 73دا 
جەخت لە سەر مافی دیاری کردنی چارەنووس 
و مافی خودموختاری و مەشروعییەتی بزووتنەوە 
دەوڵەتان��ی  دژی  س��ەربەخۆییخوازییەکان 
کلۆنیالیستی دەکاتەوە. هەروەها یاسا و ڕێساگەلی 
جۆربەجۆر لە سەر پشتیوانی لە خەباتی چەکداریی 
بزووتن��ەوە نەتەوەیی��ەکان و هێزگەلێک کە بۆ 
دەستەبەر کردنی مافی دیاری کردنی چارەنووس 
خەباتی چەکداری دەکەن دەبینرێن. لەم بارەیەوە 
دەتوانین ئاماژە بە کۆنڤانس��یۆنی ژنێڤ س��اڵی 
19٤9 لە سەر شەڕ و ناکۆکییە نانێونەتەوەییەکان 
)ئەو نەتەوان��ە کە بۆ ڕزگاریی نەتەوەیی خەباتی 
چەکداری دەکەن( بکەین. هەروەها تێکۆشان و 
خەباتی واڵتانی جیهانی س��ێهەم کە بە هەموو 
هێزیانەوە لە پش��تی بزووتن��ەوەی بەرخۆدانی 
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نەتەوەیی بوون و توانیی��ان بڕیارنامەی ژمارەی 
18ی کۆڕی گشتیی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ژێر 
ناوی »دۆخی بەرهەڵستکاران لە شەڕە چەکدارییە 
نانێونەتەوەیی��ەکان« بڕیارنامەی س��اڵی 1969 
و ژمارە 2676ی پەس��ندکراوی س��اڵی 197٠ 
کۆڕی گش��تی، بە ناوەرۆکی بڕیارنامەی ژمارەی 
پێشوو )18(، لە پشتیوانی لە خەباتکارانی ڕێگای 
ئازادی بە پەس��ندی کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی 

نەتەوەیەکگرتووەکان بگەیەنن.
 ئەم بڕیارنامە و یاساگەلە، لە کۆنفرانسەکانی 
ژنێڤ لە ساڵەکانی 197٤ تا 1977 یاسایەک بە 
ناوی یاس��ای بەشەردۆستانەی نێونەتەوەییی لێ 
کەوتەوە، کە شەڕە ئازادیخوازییەکانی نەتەوەکان 
وەک تێکهەڵچوونگەل��ی نێونەتەوەیی بەفەرمی 
ناس��ران. هەروەها برێارنام��ەی 2918ی کۆڕی 
گش��تیی ڕێکخراوی نەت��ەوە یەکگرتووەکان لە 
س��اڵی 1972 و بڕیارنامەی 312 ساڵی 1973 
بە ڕوونی ڕایگەیاند کە سەرهەڵدانی چەکداریی 
بزووتنەوەگەل��ی ڕزگاریی نەتەوەیی، دژی ڕژێمە 
ڕەگەزپەرەست و کلۆنیالیس��تەکان مەشرووعە. 
هەروەه��ا بڕیارنام��ەی 313٤ی س��اڵی 1976 
ب��ە ڕوونی ئیزن��ی کەڵک وەرگرت��ن لە هێز بە 
دژی کلۆنیالی��زم و داگیرکەریی ب��ە بزووتنەوە 

ڕزگاریدەرەکان داوە. )حەمد 2٠1٤(
کەوابوو بە پێی دۆخی کوردس��تان و یاسا 
نێونەتەوەیی��ەکان، بزووتن��ەوەی چەکداری��ی 
کوردس��تان دژی داگیرکەران، مەشرووعییەتی 
نێوخۆی��ی و نێونەتەوەییی هەیە و تا لە س��ەر 
ئ��ەم ڕێچکەی��ەی ئێس��تای بێ��ت و خەڵکی 
سێڤیل و ماف و ئازادییەکانیان نەکاتە ئامانجی 
هێرش، وەک بزووتنەوەیەکی ڕەوا و مرۆڤتەوەر 

دەمێنێتەوە.
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ئاماژه
ئایا سیستەمێکی نەتوانای فیکری و سیاسی بە ئایدۆلۆژیایەکی توندئاژۆ و چەقبەستووەوە دەتوانێ 

بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا خاوەنی فکر و »بیر کردنەوە« بێ؟ پرسیارێکی بنەڕەتی کە بەردەوام 
دوو تاقم لە مرۆڤەکانی کۆمەڵگای ئێمە بیری لێ دەکەنەوە و دەیورووژێنن و هەڵبەت لەسەر 

واڵمەکەی تووشی کێشەی بنەڕەتی دەبن؛ ئەگەرچی لە ڕاستیدا ساکار دەنوێنێ، بەاڵم واڵمەکان 
و وردبوونەوە لە ئاکامی ئەو واڵمانە قوواڵیی و هەستیاریی پرسیارەکەمان بۆ دەردەخا.

دەسەاڵت و کۆمەڵگا 
لە نێوان بیرکردنەوە و فەرامۆشیدا

مامەند عەلیار
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ئایا سیس��تەمێکی نەتوانای فیکری و سیاسی 
ئایدۆلۆژیایەکی توندئاژۆ و چەقبەستووەوە  بە 
دەتوانێ بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا خاوەنی فکر 

و »بیر کردنەوە« بێ؟
پرس��یارێکی بنەڕەتی کە ب��ەردەوام دوو 
تاقم لە مرۆڤەکانی کۆمەڵگای ئێمە بیری لێ 
دەکەنەوە و دەیورووژێنن و هەڵبەت لەس��ەر 
واڵمەکەی تووشی کێش��ەی بنەڕەتی دەبن؛ 
ئەگەرچی لە ڕاس��تیدا ساکار دەنوێنێ، بەاڵم 
واڵمەکان و وردبوونەوە لە ئاکامی ئەو واڵمانە 
قوواڵی��ی و هەس��تیاریی پرس��یارەکەمان بۆ 

دەردەخا.
رەنگە زۆر واڵم بۆ ئەو پرسیارە نووسرابێ 
یان بە شێوەی خولیا و کەڵکەڵەی تاکەکەسی 
و نەنووس��راو، ختووک��ەی زەینی ئینس��انی 
ئەمڕۆی��ی بدا. لێ��رەدا دوو س��ەری هێڵێک 
دەخەمە بەرچ��او و خوێندنەوە نێونجییەکان 

جارێ وەالدەنێم.
جەمس��ەرێک کە بە خۆش بینییەوە پێی 
وایە سیس��تەمێکی ئاوا کە تا س��ەر ئێسقان 
کۆنەپارێز و خ��اوەن ئایدۆلۆژیایەکی نەگۆڕ و 
چەق بەستووە، لە ڕاس��تیدا نە بیرێکی هەیە 
و نە بیرێک بەرهەم دێنێ، بەڵکوو لە ڕابردوو 
و س��ەرچاوەکانی پێش��ووی کە ئێستا لێڵ و 
بۆگەنی��ش بوون پ��اراو دەب��ێ و پالنێکی بۆ 
بیرکرنەوە لە دۆخی ئینس��انی ئێستا نییە. بە 
واتایەکی ڕوون تر ئەو جەمس��ەرە پێی وایە لە 
بنەماوە سیس��تەمێکی لەو ش��ێوەیە، توانای 
بیرکردنەوە و بەرهەم هێنانی سامانێکی فیکریی 
نیی��ە و ب��ۆ دڵنیاییش دەڵێن »ئەو چەش��نە 
بیرە کە ڕیش��ەی لە جۆرێک لە بەربەرییەت 
و وەحش��یگەری« بە وات��ا یوونانییەکەیدایە، 
ناتوانێ بیر بکاتەوە و تەنیا بە پێی زاتی خۆی 
وێران ک��ەرە و بەربەرەکانی و دژوەستانیش��ی 

کارێکی سانایە. 
جەمس��ەرێکیش پێیان وایە ئەوە سامانی 
ڕابردووی ئەو سیس��تەمەیە ک��ە خەزێنەی 
لەب��ڕان نەهات��ووی بیری وێرانک��ەری بۆ بە 

جێهێش��توون و ئەوانیش نەک ئێستا بەڵکوو 
بیری بایەگانی کراوی پێشوویان بۆ بەڕیوەبردن 
و دژایەتی و هێژمۆنی ئێستایان دەکار دەکەن 
و ل��ە ئاکام��دا دیس��ان ئەو ش��ێوەیە چون 

ناکارامەیە ناتوانێ بیرێک بەرهەم بێنێ.
بۆ گەڕانیکی وردتر بە ش��وێن سەرەداوی 
واڵمیکی ترسێنەر و هەڵبەت دڵنیاکەرەوە، بۆ 
پالنی ئێس��تا و داهاتووی ئ��ەو مرۆڤانەی کە 
لە چوارچێ��وەی سیس��تەمێکی وادا دەژین، 
کێش��ەیەکی لە گوێن کێش��ەی بەرباس لە 
ئەورووپا و لە زمان »ئالێن بەدیو« فیلس��ووفی 
ب��ە توان��ای فەڕانس��ەوە دەکەم��ە بناخە بۆ 
ش��یکارییەک کە بتوانێ هێندێک ڕووناکایی 
بەو کەش��ە تاریک و تەماوییە ببەخش��ێ کە 
لە پرس��یارەکەدا زەقم ک��ردەوە.  لە کتێبی 
»ئەو سەدەیەدا«، »ئالێن بەدیو« باسی سەدەی 
بیس��تەم دەکا و گۆش��ەنیگای جۆراوجۆر بۆ 
پێناسەی بابەتێک بە ناوی سەدە دەخاتە ڕوو. 
ئەوەی سەدەیەک چەندە و لە کەیەوە تا کەی 
دەخایەنێ و ئایا هەمیش��ە پێناسە و کاتێکی 
دیاری کراو، واتە سەد ساڵی ڕەبەق بۆ ناسینی 
سەدەیەک پیویستە؟ لە ئاکامدا ئەوەی پێمان 
دەڵێ  ئەوەیە کە ئەو، س��ەرهەڵدان و ماوەی 
خۆ دەرخس��تن و ئاوا بوونی شێوە بیرێک بە 
نیشاندەر و پێناسەی سەدە دەزانێ و ئەوەش 
دەبێت��ە هۆی ئەوەی بە پێناس��ەی جیاواز و 
کات��ی جی��اواز و ئاکامی جی��اواز بگەین. بۆ 
وێن��ە بە پێ��ی ئەوەی لە کام گۆش��ەوە و بە 
پێ��ی س��ەرهەڵدان و م��ەودای کاتیی ژیانی 
کام بیرکردنەوە، لە جیه��ان بڕوانین، کات و 
پێناسەی س��ەدەیەک جیاواز دەبێ. سەدەی 
ئەس��تالین یان س��ەدەی لیبڕاڵ، س��ەدەی 

نازیسم یان سەدەی مارکسیسم و ...
دوات��ر بابەتێک��ی دیکە دەخات��ە ڕوو و 
دەڵێ: ئێمەی فیلس��ووف کارم��ان بەوە نییە 
لەو سەدەیەدا چی ڕووی داوە، بەڵکوو قسە و 
کەڵکەڵەی ئێمە ئەوەیە لەو سەدەیەدا »بیر لە 

چی کراوەتەوە«.
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ئەوەی کە بیر لە چی کراوەتەوە دیارە خاڵی 
کێشەیەکە کە »ئالێن بەدیو«  دەستی لە سەر 
دادەنێ. چون بە ڕای ئەو تاقمیکی زۆر پێیان 
وایە لە ڕاس��تیدا هەندێک لە سیس��تەمەکان 
نەتەنی��ا بیریان نەکردووەت��ەوە بەڵکوو دەکار 
کردنی وشەی بیرکردنەوە بۆ ئەو سیستەمانە 
یاس��اخ و بڤەیە و دەبێ حاشا لەوە بکرێ کە 
ئەو سیستەمە تۆتالیتێرانە بیریان کردبێتەوە. 
بۆ وێنە کاتێک پرس��یار دەک��رێ »نازییەکان 
بیری��ان لە چی دەکردەوە؟« لە ڕاس��تیدا ئەو 
تاقم��ە هەر لە بنەما ڕا پرس��یارەکە بە ناڕەوا 
دەزان��ن. بەدیو پێ��ی وایە پێ��ش گرتن بەو 

پرسیارە و ئاستەنگ سازکردن بۆ  
بیرکردنەوە لەوەی کە نازییەکان 
بیریان لە چ��ی دەکردەوە، بێ 
گوم��ان کێش��ەیەکمان ئاوق��ا 
دەکا ئەوی��ش ئەوەی��ە کە؛ »تا 
نەزانی��ن نازیی��ەکان بیریان لە 
چی دەکردەوە، ناشزانین چییان 
کردووە.« ئ��ەوەش دەبێتە هۆی 
ئ��ەوەی پێش ب��ە پێکهێنان و 
بیچم بەخش��ی و سورەتبەندی 
سیاس��ەتێکی ڕاس��تین بگیرێ 
کە ببێت��ە ه��ۆی بەرگرتن لە 
کردەوەکان��ی ئ��ەوان. ئ��ەوەی 
پێمان وابێ نازیس��یم یان هەر 

سیستەمیکی س��ەرکوتکەر و بەڕبەڕیی دیکە 
بیر ناکاتەوە خۆی هەڵگری »بزاڤێکی شاراوەی 

پاکانە بۆ کردنە«.
ئەو کێش��ەیە ئەگ��ەر لە س��ۆنگەی ئەو 
بی��رە وردەی بەدی��و لێ��ک بدەین��ەوە و بۆ 
خوێندنەوەی سیس��تەمی داس��ەپاو بە سەر 
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا  کەڵکی لێ وەربگرین، 
دەبێ بپرس��ین ئایا لە سیستەمێکی داخراوی 
کولت��ووری و سیاس��ی و کۆمەاڵیەت��ی کە 
کۆماری ئیسالمی بۆ خەڵکی ئێران بە گشتی 
و کوردس��تان بە تایبەتی بە دیاریی هێناوە، 
هەر لە بنەماوە سیس��تەم ب��ۆ بەڕێوەبردن و 

چۆن لە خشتەبردنی کولتوری و کۆمەاڵیەتیی 
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان بی��ر دەکاتەوە یان نا 
مودێلێک��ی نەگۆڕ هەیە و ه��ەر ئەو مودێلە 

ڕەچاو دەکرێ؟
بە پێ��ی هەم��وو ئ��ەو ئاڵ وگۆڕانەی لە 
کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتی کوردس��تاندا، لە چوار 
دەیەی ڕابردوو هاتووەتە پێشێ، بەرز و نزمیی 
زۆر لە چەش��نی پ��الن و پیالنە کولتووری و 
کۆمەاڵیەتییەکانی سیس��تەم لە کوردس��تان 
وەبەرچاو دێ. چون مەجالی ئەو نووس��راوەیە 
کورت��ە ناکرێ ک��ۆی ئەو کێش��انەی کە لە 
دەیەکان��ی شەس��ت و حەفت��ای هەتاوی بە 
چەش��نێک بە سەر کوردستاندا 
مودێلێکی  هەروەها  و  س��ەپان 
جیاواز و ش��ێوە ڕوانینێکی دی 
کە لە حەفتاوە تا هەشتا ڕەچاو 
ک��راوە و پاش��ان وەرچەرخان 
دەوڵەتی  دوو  س��ەردەمی  ل��ە 
ئەحمەدی نیژاد بخەینە بەرباس.
باس��ی ئەو کورتە نووسینە 
»بیرکردنەوە و پالن و پیالن«ی 
نوێی سیس��تەمە لە دوو ساڵی 
پێشتریش  و هەڵبەت  ڕابردوودا 
مەجازی  کەشی  ڕمێنی  لەگەڵ 
مەجازیی��ەکان  ڕاگەیەن��ە  و 
پێشینەیەک لەو بیرەی ئێستا بە 

پانەوە جێ بەجێ دەکرێ وەبەرچاو دەکەوت.
واتە لێرەدا نامانهەوێ چی گوزەراوە بخەینە 
بەرب��اس، بەڵکوو بە مودێلی بەدیو بیر لە چی 
کراوەتە و لە ئێس��تادا بیر لە چی دەکرێتەوە 
هێندێک تاوتوێ دەکەی��ن، ئەویش تەنیا لە 
ئاس��تی ڕاگەیەن��ە مەجازی و کەس��ایەتییە 
ڕۆژهەاڵتی  کۆمەاڵیەتییەکانی  و  کولت��ووری 
کوردس��تان. دەنا وەک ڕۆژ ئاش��کرایە ئەگەر 
توێژەرانی بوارە جوداکان هەرکام س��ووچێک 
لە ژیانی کورد لەو بەش��ەی کوردستان بگرنە 
بەر، ئ��ەوە دەتوانن بیرکردنەوەی سیس��تەم 
ل��ەو بوارەدا بدۆزنەوە و بیخەنە بەر تیش��کی 

بە پێی هەموو ئەو 
ئاڵ وگۆڕانەی لە 

کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتی 
کوردستاندا، 

لە چوار دەیەی ڕابردوو 
هاتووەتە پێشێ،

 بەرز و نزمیی زۆر 
لە چەشنی پالن و 
پیالنە کولتووری و 
کۆمەاڵیەتییەکانی 

سیستەم لە کوردستان 
وەبەرچاو دێ
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ڕوون کردنەوە و تیغی ڕەخنەوە.

ڕاس��پێردرا  بێنامی��ن«  »واڵتێ��ر  کاتێ��ک 
توێژینەوەیەک لەس��ەر مێژووی کۆمەاڵیەتیی 
فەڕانس��ە بنووس��ێ، یەکێک لە گرینگترین 
کارەکانی کە نیشاندەری ئاراستەی ڕەخنەیی 
و میت��ۆدی کاری دواتری ئ��ەو بوو، ئاوێتەی 
توێژینەوەکەی بوو. ئەویش ئەوەی کە ڕێبازیکی 
نوێی بۆ نووسین و خستنە دەستی زانیاری و 
ئ��ەو کۆد و داتایانە گرتە بەر کە لە ش��ێوەی 
پێشینیانی خۆی جیاواز بوو. ئەو کون بە کون 
و کەلێن بە کەلێنی پاساژەکانی فەڕانسە گەڕا 
تا بزان��ێ لە ناخی کۆمەڵگا و لە نێو خەڵکاندا 
چی دەگوزەرێ و کولتووری »بوت س��ازی لە 
کاال« چۆن ڕۆچووەت��ە هەناوی بازاڕەوە، هەر 
بۆیە ئەو کارە دوایی بە پڕۆژەی پاس��اژەکان 
یان کتێبی پاس��اژەکان ناوی دەرکرد. وتاری 
»کڕین ه��اوڕێ لەگەڵ واڵتی��ڕ بینامین« بە 
وردی باس��ی بەشێک لە پڕۆژەی پاساژەکانی 
ئەو فیلس��ووفە دەکا و لە الیەکی دیکەوە ئەو 
نەریتە ڕەخنەیییەش دەناسێنێ کە لە بە بوت 
بوونی کااڵ دەدوێ. ڕوانینێک کە تێیدا ش��ت 
بە واتای کااڵیەک لە بازاڕدا پێشکەش دەکرێ 
وەک بوونەوەرێکی خەیاڵی و وەهمیی لێدێ و 
لە بەرانبەریدا کەسەکان تا ئاستی شت بوون 
دادەبه زن.  بوودریاریش هەر لەو بارەوە دەڵێ 
کڕین چەشنێک لە فریوی تێدایە. نواندنەوەی 
چێژبەخش��انە، ڕازاندنەوەی جادوویی، کایەی 
دڵبزێو و دنەدەری ش��کڵ و ڕەنگەکان دەبێتە 
هۆی فریوی پیاس��ەکەر. پیاسەکەر لە ڕێگای 
ئەو فریوەوە دەبێتە دەکار کەر و بە کارهێنەر. 
)بودری��ار بە پێی وتاری گۆرین( کۆی کارێک 
کە بنیامێن لە پڕۆژەی پاساژەکاندا دەیکا لەو 
پێوەندییەدا و لە باسی ئەو وێنانەیە کە دۆخی 
پاس��اژ و کااڵکان و فەزای ت��ازە پێکهاتوو لە 

بازاڕی فەڕانسە دەیخوڵقێنێ. 
گرینگایەتیی��ه ک کە هەم بنیامین و هەم 

باق��ی بیرمەندان��ی قوتابخان��ەی فڕانکفۆڕت 
ب��ە و بابە تە ی��ان دا و دواتری��ش زۆربەی ئەو 
و  رەخنەگرانە  رۆشنبیرانەی خوێندنەوەیەکی 
زۆر جار شۆڕشگێرانەیان لە دۆخی کۆمەڵگای 
چەق بەس��توو هە ب��ووە  جە ختیان لە س��ە ر 
كردوە ت��ە وە ، رێگای خۆش ک��ردووە بۆ وەی 
چەش��نێک لە خوێندنەوەی نوێ بێتە ئارا و 
ببێتە سەرباس��ی زۆر یەک لە خوێندنەوەکان 
کە لەودا رۆڵ��ی بزوێنەران��ی کۆمەاڵیەتی و 
میعماران��ی کولت��ووری تێیدا بەرچ��او و بە 
گش��تی رۆڵی کولت��وور و کاری کولتووری و 
گرینگی بزواندن��ی هێزە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ 

گۆڕان گرینگ و حاشا هەڵنەگرە.
ئەگەر دونیای ئێستا بەرهەمێکی دیکەی 
لێ زیاد کرابێ کە ئێمەی کوردیش لەو کااڵیە 
بێ ب��ەش نەبووین و نە تەنیا بێ بەش نەبووین 
بەڵکوو گیرۆدەی زۆر الیەنیش��ی بووین، ئەو 
کااڵی��ە کەڵک وەرگرتن لە هەموو ئەو ش��تە 
م��اددی و فکرییانەی��ە وەک کااڵی مادی و 
فکری کە دەس��ەاڵت لە فەزای مەجازیدا بە 
ش��ێوەیەکی ڕازاوە و فریودەر نیشانمانی دەدا. 
ئەوە نییە وەک شەقام گەڕ و پاساژ گەڕەکانی 
س��ەردەمی واڵتێر بێنیامین، ئێس��تا زاراوەی 
وێب گ��ەڕی و س��ایت گەڕی و کاناڵ گەڕی و 
هەموو گەڕانە مەجازیی��ەکان بوونەتە پانتای 
گەڕانی نەسلێک کە بۆتە ڕێبواری ئەو کووچە 
و کۆاڵن و ڕێگا هەراو و ڕازاوانە. ڕێگا و کووچە 
و کۆاڵنێک کە کااڵی فیکری دەسەاڵتی تێدا 
دان��دراوە و لە هەمان کاتدا فرۆش��یارانی ئەو 
کااڵیانەش خۆیان ک��ڕدراو و بکەری پڕۆژەی 
بازاڕێکن کە دەس��ەاڵت بە دژی ئەوان یان بۆ 
فریوی ئەوانی داناوە. بە واتایەکی دی، دەتوانم 
بڵێم هەم کااڵکان داس��ەپێندراو و فریودەرن 
و هەم فرۆش��یارانی کااڵکان یا بەش��ێک لە 
داگیرکارن  سیس��تەمی  شاراوەی  دەسەاڵتی 
و ی��ان لە خزمەت دەس��ەاڵتدا، بەش��ێک لە 
پڕۆژەی فریو و بە الڕیدابردنی پیاس��ەکەرانن 
ک��ە دواتر ئاکامی نالەب��اری لێ دەکەوێتەوە و 
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هەر ئەو پیاسەکەرانە لە شوناس و کۆمەڵگا و 
کولتووری خۆیان دادەبڕێ.

ل��ە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان بە پێ��ی ئەوەی 
لە چل س��اڵی ڕابردوودا سیس��تەمی سیاسی 
و  کولتووریی زاڵ سیس��تەمێکی داسەپاوی 
خاوەن دەس��ەاڵت و هەڵب��ەت نەک خاوەن 
هێژم��ۆن بووە، ت��اک و کۆمەڵگای کورد دوو 
ئاراس��تەی جودایان لەو بارەدا گرتووەتە بەر. 
یەکەمی��ان سیس��تەمی زاڵ و س��ەپاوی بە 
زۆرب��ەی تایبەتمەندییەکانیی��ەوە وەرگرتووە 
و ل��ە زەینیدا هەڵیتاوان��دووە و وەک بکەری 
ئەو سیستەمە جوواڵوەتەوە، گوتارێک کە ئەو 
ئاراستەیە بەرهەمی هێناوە مرۆڤی پەسیڤ و 
لە باش ترین دۆخیدا مرۆڤی نامۆ لە شوناسی 
ڕەس��ەن و بە دوور لە کاراکتەرێکی کوردی 
و نیش��تمانی بووە. ئەوانەی دواجار ئەگەریش 
بەرهەم و چاالکییەکیش��یان بووبێ هاوشانی 
گوتاری دەس��ەاڵت لە ن��زم کردنەوە و بەرەو 
ک��زی بردن��ی هێزە ش��وناس خ��وازەکان و 
بەدی هێنەران��ی گۆڕانکاری، دەس��تی بااڵیان 
بووە و زۆر جار زەبری ئەو الیەنە گورچووبڕتر 
و کاریگەرتر بووە لە زەبرێک کە دەس��ەاڵت 
پێکهات��ە  ل��ەو  ویس��توویەتی  ڕاس��تەوخۆ 
کۆمەاڵیەتی و نیزامە کولتوورییە ڕەس��ەنەی 
ب��دا. ئەویش ب��ە چەند هۆ دەتوانین باس��ی 
بکەی��ن. واتە ئەگەر الیەنی ناوخۆی کورد کە 
تەبا و هاوشانی ویستی سەردەست و گوتاری 
زاڵی سیاس��ی – کۆمەاڵیەتی، کە نیگایەکی 
کۆلۆنیالیس��تییە هەن��گاو هەڵدەگرێ، زووتر 
بە مەبەس��ت دەگا و هەندێ ج��ار لەوانەیە 
دەستکەوتیش��ی بۆ ئەو ئاراستەیە ببێ کە بە 

ئاگایانە و دژە کوردانە گرتوویەتە بەر.
ئ��ەو تاقمە بەش��ێک لە حەساس��ییەتە 
کولت��ووری و کۆمەاڵیەتییەکانی کورد باش تر 
لە دەسەاڵت دەناسن و قامک لە سەر هەندێ 
بابەت دادەنێ��ن کە لە ڕواڵەت��دا دیمەنێکی 

خۆماڵیی��ان هەی��ە یان النی ک��ەم ڕواڵەتێک 
پێشان مرۆڤی کورد دەدەن کە ئەو ڕواڵەتە لە 

نیگای یەکەمدا نامۆ و دژ نانوێنێ. 
دووەم ئ��ەوەی کە ئ��ەو الیەنە باش تر لە 
دەس��ەاڵت دەتوانێ پالن بۆ لە خشتە بردنی 
ئەو سامانە فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتییە دابڕێژێ 
کە دژە سیس��تەمە و لە هەڵوەش��اندنەوەی 
پالنەکانیشیدا کاراتر و خۆماڵی تر دەردەکەوێ. 
سێیەم بابەتی گرینگ لەو بوارەدا ئەوەیە 
ک��ە ئەگەر هەم��وو ئەو پالنانە دەس��ەاڵت و 
دامودەزگا ئیدیۆلۆژیکەکانی بە تەنێ بەڕێوەی 
بەرن و لە ڕواڵەتدا چ نیش��انەیەکی وا بە جێ 
نەهێڵن کە نامۆیی و پرینگانەوەی ئینس��انی 
کوردی لێ بکەوێت��ەوە، بەاڵم لە کۆتاییدا لە 
خاڵی وەرگرتن یان گەیاندنە مەبەستی پڕۆژە 
فیکرییەکەیدا، دیس��انەوە دەس��ەاڵت لەگەڵ 
کێش��ەی قووڵ ڕووب��ەڕوو دەبێت��ەوە. چون 
لێرەدا چاالکان و بیرمەندان و شیکارانی بوارە 
جوداکانی کۆمەڵگای کوردی دڕدۆنگی دەکەن 
لە کااڵ و پالنێک��ی کولتووری و کۆمەاڵیەتی 
کە لەسەر دەستی دەسەاڵتی سەپاو خەریکە 
بە »بەس��تەبەندییەکی نوێ«وە دەرخواردیان 
دەدرێ و لە ئاکامدا ئەو کااڵیە بە سەردەستی 

دەسەاڵتەوە دەمێنێتەوە.
 نموونەی ه��ەرە بەرچاوی ئەو بەس��تە 
کولتووری – هونەری- سیاس��ییە بوو کە لە 
چەند مانگی ڕابردوودا لە ژێر ناوی »کۆنگرەی 
مەش��اهیری کورد« بە هەمو زەرافەتەکانییەوە 
نوێ��ی  ن��ەوەی  پێش��کەش  دەیانویس��ت 
خوێن��دەواری کوردی بک��ەن و ئەوەی لێی 
بەرهەم هات شەپۆلێکی ڕەخنەگرانە نەک بە 
تاکە بەش��داربووەکانی ناو ئەو هەڵبژێردراوانە، 
بەڵکوو بە کۆی مەبەس��ت و پ��الن و پیالنە 
کولتوورییەک��ەی دەس��ەاڵت و ل��ە ئاکامدا 
تەنانەت بە وش��یاریی کۆمەڵگای چاوکراوەی 
ک��وردی ڕۆژه��ەاڵت وەک کااڵیەکی بۆژۆ و 
ناڕەس��ەن بە سەر دەستاندا مایەوە و جگە لە 
هەندێ کەس��ی تایب��ەت، تەنانەت هێندێک 
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دڵس��ۆزی کوردیش کە کەوتبوونە بازنەی ئەو 
کایەیەوە و دواتر ئ��اگاداری پالن و پیالنەکە 
بوون، ی��ان خۆیان لێ کێش��اوە و یان دژی 

ڕاوەستان.
ب��ەاڵم ئەگەر ک��ۆی ئەو کردەی��ە ناوی 
بەڕێوەبەرانی دەستنیش��ان نەکرابا و دەزگای 
وەک »دایرەی گش��تی ئیتالعات« و »س��وپا« 
و »دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئیس��المی« وەک 
بەڕێوەبەر بە ناوچاوانەوە نەبا و تەنیا بەسەندە 
کراب��ا بە هەندێ بنکە کە یەس��تا ئیعتباریان 
لە مەحەکی کۆمەڵ��گا نەدرابوو، ڕەنگە بۆیان 
چووبا س��ەر و زۆر س��اناتر پڕۆژەکەی ڕێژیم 

س��ەری گرتبا. پڕۆژەی خستنە 
پەراوێزی تاقمێک لە ڕۆش��نبیر 
و نووسەر و هونەرمەندانی کورد، 
ب��ە خس��تنە بەرچ��اوی چەند 
س��یمای خۆشەویس��تی کورد 
و ش��اردنەوەی دەیان کەس��ی 
حکوومەت��ی لە ن��او ئیعتبار و 
ناوبانگ��ی ئ��ەو هونەرمەن��د و 
کەس��ایەتییانە و خستنە ڕووی 
کۆی ئەوان��ە وەک پەکەیجێکی 

خاوەن ئیعتبار.
لە دۆخی ئێستادا ئەو ڕەوتە 
وەک چ��وار دەی��ەی ڕاب��ردوو 
دەوامی هەیە. ب��ەاڵم لە چەند 

س��اڵی ڕابردوودا و به تایبەت لە ساڵی پارەوە، 
ش��ەپۆلێکی نوێی پ��الن و پیالنی کولتووری 
- کۆمەاڵیەت��ی دژ بە کولت��وور و کۆمەڵگای 
کوردی و لە ڕواڵەتدا بۆ خستنە ڕووی سیمای 
تازە و ئەکتیڤی کولتووری لە کوردس��تان لە 

ئارادایە.
ئەو ش��ەپۆلە نوێ یە هاوکات دەسەاڵت لە 
چەند الوە کاری بۆ دەکا. سازکردنی هێندێک 
بنکەی ه��ەواڵ و ش��یکاریی کۆمەاڵیەتی و 
سیاسی بە ئاراستەی خستنە ڕووی ساکارترین 
بابەتەکان و باڵو کردنەوەی هەواڵی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتی و لە بنەمادا کار کردن بۆ چەشنێک 

کولتوورس��ازی بە مۆرکی دەس��ەاڵتەوە. ئەو 
کااڵیە لە بازاڕی مەجازیی دەسەاڵتدا زۆر جار 
بە ڕەنگ و ڕووی ڕازاوە یان لە پەنا هێندێک 
بابەتی فریودەری دیکەدا دادەندرێ و بە سەر 
بەشێک لە کوردی بەکارهێنەری ئەو فەزایە و 

چاالک لەو فەزایەدا دادەسەپێ.
تەرخ��ان کردن��ی بوودجە ب��ۆ هێندێک 
چاالکی فەرهەنگی کە لە ڕاس��تای سیاستی 
گشتیی سیستەمدا لەبەرژەوەندیی »سیاسەت« 
و »سیاسەتی زمانیی« سیستەم، شت دەنووسن 
و بە گشتی ئەدەب و زمان و کولتووری کوردی 
بە سەرچاوە پان ئێرانەکانەوە دەبەستنەوە و لە 
ئاکامدا بە چەش��نێک خەریکی 
مێ��ژوو س��ازییەکی فەرهەنگی 
- کۆمەاڵیەت��ی ن��وێ دەبن و 
مێژووی دەس��ەاڵت لە کولتوور 
و زمانی کوردی دەنووسنەوە. بۆ 
ئەو بابەتەش ئاماژە بە بەڵگەیەک 
دەک��ەم کە ل��ە س��ەر »مێژوو 
س��ازیی ڕەزاخان«ی بە تازەیی 
دەرکەوتووە و نیش��ان دەدا کە 
چ��ۆن ئەو ڕەوتە ب��ە هێوری و 
بۆ  کاری  ئاکادێمێ��ک  تەنانەت 
ک��راوە و پالنی بۆ داڕێ��ژراوە. 
ک��ۆی  پێش��نیاری  پ��ڕۆژەی 
دەس��تەی وەزیران��ی ڕەزا خان 
بۆ بەخش��ینی پارە بە کەسانی وەک »رەشید 
یاسەمی« و »والدیمێر مینۆرسکی« و ... بۆوەی 
مێژووی ک��ورد لە بەرژەوەندیی دەس��ەاڵت 
بنووس��ن. مێژوویەک کە کورد ببەس��تێتەوە 
بە کولتووری سەردەس��ت و تەنانەت ئاوێتەی 
ئەوی کا و شوناسێکی س��ەربەخۆی بۆ قایل 
نەبێ. لەو سەنەدەدا تەنانەت ڕادەی پارەیەک 
کە بۆ هەرکام لە س��ێ مێژوونووسەکە دیاری 
ک��راوە نووس��راوە و ڕەزا خان دەس��تووری 
لەس��ەر داوە و دواتر هەر ئ��ەو مێژووانە باڵو 
کراونەتەوە. جا بە پێ��ی میتۆدی کارەکەیان 
ڕەنگە کەس��ێکی وەک مینۆرسکی هێندێک 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بە پێی ئەوەی لە 

چل ساڵی ڕابردوودا 
سیستەمی سیاسی 
و  کولتووریی زاڵ 

سیستەمێکی داسەپاوی 
خاوەن دەسەاڵت و 
هەڵبەت نەک خاوەن 
هێژمۆن بووە، تاک و 
کۆمەڵگای کورد دوو 

ئاراستەی جودایان لەو 
بارەدا گرتووەتە بەر
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جیاوازتر و پابەندی میتۆدتر نووسیبێتی. )ئەو 
سەنەدە بە زوویی بالو دەکرێتەوە(

س��ێیەم بابەت ل��ەو بوارەدا سیاس��ەتی 
سیس��تەمە ب��ۆ بەربەرەکان��ی لەگ��ەڵ ئەو 
کەس��انەی ڕێگایەکی ج��ودای کولتووری و 
کۆمەاڵیەت��ی دەگرنە بەر. وات��ە یان بە پێی 
تێگەیش��تنی زانستی و دروس��تی خۆیان لە 
ڕەوتە کولتووری و کۆمەاڵیەتییەکان و یان بە 
پێی پێداویستیی هاوزەمانی نەتەوە و واڵت و 
شوێن-کاتی خۆیان، خەریکن بۆ بەرەو پێش 
بردنی نەخش��ە ڕێگایەک و خەماڵندنی و بە 
کردەی��ی دەرهێنانی، هەن��گاو هەڵدەگرن و 

بەرە بەرە لە هەزارەی تاریکییدا 
ئەوان س��ەردەمی ڕۆشن گەریی 
خۆیان دەخەنە ب��ەر دەم تاک 
بە تاکی ئینس��انی واڵتەکەیان. 
ئ��ەو تاقمە کە بە خۆش��ییەوە 
خۆبەخش��انە و بە دوور و بەدەر 
لە ویستی دەسەاڵت و لە پێناو 
»فۆک��ۆ« گوتەنی  ئیڕادەیەک��ی 
»رووەو  ن��ەک  زانیاری«  »رووەو 
وەسەر  نوێ  خشتی  دەسەاڵت« 
ئەو ش��وورەیە دەخەن کە پێش 
ئەوان و لە سەردەمی »ئەحمەدی 
خانی« و پێش ئەویشەوە خەونی 
ب��ۆ دیت��راوە و وەردە وردە بینا 

کراوە. لە ئێستاش��دا کە ڕەوتەکانی ڕەسانەیی 
و تەوژم��ی زانی��اری هەڵە/راس��ت لەوپەڕی 
خۆیدایە، جێگە و پێگەی ئەو تاقمە بۆ کورد و 
زمان و کولتوور و کۆمەڵگای کوردی بایەخی 

مان و نەمانی هەیە.
بۆ ئ��ەو بڕگەی��ە دەب��ێ کەوانێکی دی 
بکەینەوە. دەس��ەاڵت و کۆمەڵگا و لە ئێستادا 
هێزە کوردییەکان، هەر کام چ ئاراستەیەک لە 
بەرانبەر ئ��ەو تاقمەدا دەگرنە بەر. لە درێژەی 
نووس��یندا و وەک ئاکام��ی ب��اس دووب��ارە 
دەگەڕێمەوە س��ەر ئەو خاڵەش و ئەگەریش 
وەک ئاکام گیری نا، بەشێوەی تایبەت ئاوڕێکی 

لێ دەدەمەوە.
ناکارا کردنی  دەس��ەاڵت بە مەبەس��تی 
ئەو چاالک��ە کولت��ووری و کۆمەاڵیەتییانەی 
لە ناوخۆ بە کار کردنی ڕەس��ەن و مەبەستی 
ڕۆشنگەری و بردنە س��ەری ئاستی زانیاریی 
تاک��ی کورد ح��ەول دەدەن، ب��ەر لە هەموو 
شت دەستی داوەتە »نەهاد سازی« و تەنانەت 
»کەس��ایەتی س��ازی« و ئەوانە وەک نەهاد و 
کەس��ایەتی ئیدئال��ی خۆی ب��ە کۆمەڵگای 
کوردەواری دەناس��ێنێ و دەیانکاتە سەرچاوە 
بۆ بەشێکی زۆر لە کۆمەڵگا کە ئاگاداری پالن 
و پیالنی سیس��تەم نین. دانان��ی زۆر بنکە و 
تێلگرامی  گرووپ��ی  و  ماڵپ��ەڕ 
و  فەیس��بووکی  الپ��ەڕەی  و 
و  کوردۆلۆژی  تەنانەت  ناوەندی 
... لە ژێر ناوی ج��ودا جوداوە، 
لەو کارانەیە ل��ە مێژە کاری بۆ 
دەکرێ و هەزینەی لێ دەکرێ. 
ناوەن��دەی وەک »کورد پرێس« 
»موکریان��ی  وەک  کاناڵ��ی  و 
»زریان��ی موکریان«  مەهاباد« و 
بەشی  ئێرانی«  »دیپڵۆماس��ی  و 
کوردس��تانەکەی  ب��ە  تایبەت 
و ... نمونەی��ەک ل��ەو ناوەند و 
فەزایانەن بە مەبەس��ت و بیرلێ 
ک��راوە سیس��تەم ی��ان خۆی 
دایمەزران��دوون و ی��ان بە تەرخ��ان کردنی 
س��امانی فیکری و ماددی، کەس��ی کوردی 
بەتاڵ لە ش��وناس و تەنانەت دژە شوناسی بۆ 
ڕاسپاردوون و پالن و پیالنی سیستەم لە هەموو 
بوارێکەوە دەبەن��ە پێش و زۆرجار فریودەرانە 
بوونی هێندێک ل��ە کار و چاالکییەکانیان و 
بەش��ێک لە دوژمن کارانە بوون��ی بیرەکەیان 
دادەپۆش��ێ و زۆرجاریش بە پان��ەوە نووکی 
ڕمبیان لە دڵی ش��وناس و ش��وناس سازانی 
کورد دەچەقێنن. ئەگەر بمهەوێ نموونەیەک 
ب��ۆ ڕوون تر بوونەوەی مەبەس��ت بخەمە ڕوو، 
دەکرێ ئاماژە بە چەشنی دەکارکردنی وشە و 

بەاڵم بە گشتی تا 
ئێستاش 

کۆمەلگای کوردی 
و خاوەن بیرانی 
ئەو کۆمەڵگایە بە 
دەرەوە و ناوەوە، 

نەیاتوانیوە پالنێک بۆ 
ڕووبەڕووبوونەوەی بە 

بەرنامە و بیرلێ کراوە و 
جیددی دابنێن و گوتاری 
بەرانبەری پێ دەمکوت 

بکەن
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دەستە وش��ەکان، لە ئامادە کردنی هەواڵێکدا 
بکەم. زۆربەی جاران ئاراس��تەی هەواڵەکانی 
بەش��ی کوردستانی هەموو ئەو ناوەند و کاناڵە 
سەر بە سیستەمانە، ئاراستەیەکی ئەمنییەتی 
و سەتاسەد حکوومەتییە و بەنموونە لە هەموو 
ئەو سەرچاوە باس کراوانەدا زۆر بابەتی سیاسی 
و کۆمەاڵیەت��ی و کولتووریی کورد بە الڕێدا 
براون. بۆ وێنە لە گێڕانەوەی تێکهەڵچوونەکانی 
پێش��مەرگەی هێزە کوردییەکان بە گش��تی 
لە گەڵ الیەنە چەک��دارە حکوومییەکان، لە 
دەکارکردنی دەس��تەواژەی »تیرۆریست »هیچ 
پرینگانەوە و ترسێکیان نەبووە. دەکار کردنی 
ئەو دەس��تەواژەیە بە نموونە ب��ۆ پارێزەرانی 
بەش��ێک لە بەدیهێنەرانی س��ەروەرییەکانی 
ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان، لە پەن��ای هەواڵی 
فستیوالی شایی و کێ بەرکێی ئەسپ سواری 
و هەن��دێ وردە بابەتی زەردی ڕۆژنامەیی، لە 
درێژم��اوەدا، جێگیر بوونی ئ��ەو ئەدەبیاتە لە 
نێو نەس��لێک دا بەدی دێنێ کە پێش��ینەی 
ئ��ەو وەس��فانە نازانن  کە ب��ۆ وەها هێزێک 
دەکار ک��راوە یان النی کەم ئەو چەش��نە لە 
سووکایەتی کردن بە ش��وناس سازانی کورد 
له الیان گرینگیی لە دەس��ت دەدا. هەڵبەت 
ئەگ��ەر کورد ل��ە دەرەوە و ن��اوەوە پالنی بۆ 
بەرامبەرکێ لەگەڵ ئەو چەشنە ئاراستەیە بێ، 
نە تەنیا ئەو کایەیە لەبەرژەوەندیی دەسەاڵت 
ت��ەواو ناب��ێ، بەڵکوو بە پێچەوان��ەوە ئاکامی 
نالەباریشی بۆی دەبێ و ئەو بابەتەش باسێکی 
جی��اواز هەڵدەگرێ. ئەوە تەنی��ا بە نموونە و 
بۆ دەرکەوتنی گۆش��ەیەک ل��ەو کارە هێور و 
دژە کوردە خرایە ڕوو، دەنا بە هەزاران نموونە 
ل��ە بوارەکانی دی هەن کە ل��ە چوارچێوەی 
بەس��تەی هەواڵیی و ش��یکاری و یادداشتی 
سیس��تەم خوازدا دەرخوارد خوێنەری الو و 

بەردەنگی ڕاگەیەنە مەجازییەکانی دەدەن.
کۆمەڵ��گا ی��ان النی کەم ئەو بەش��ە لە 
کۆمەڵگای کورد کە ئەو چەشنە ئاراستەیەی 
دەس��ەاڵت، یان دەست و پێوەندی سایبێری 

و مەجازیی دەسەاڵت لە کوردستان دەبینێ، 
بە هۆی ئەوەی کەش��ی سیاس��ی و تەنانەت 
ف��ەزای باڵو کردنەوە هێند کپ و داخراوە، تا 
ئێستا لە ناوخۆ نەیانتوانیوە گوتارێکی بەرانبەر 
بەرهەم بێنن و ئەو ئاراستە تێک دەر و الڕێ و 

چەواشەیە و بەڕێوەبەرانی لە قاو بدەن. 
لە دەرەوەش بە داخ��ەوە هەندێ بابەتی 
گشتی تر وەک کێشە کەڵەکەکانی سیاسەتی 
کوردی و سەرقاڵیی بەشێکی زۆر لە چاالکان 
ب��ە بابەت��ی هون��ەری و ئەدەب��ی ڕووتەوە، 
نەیهێشتووە گوتارێکی تۆکمە بۆ بەربەرەکانی 
لەبەرانبەر ئەو ڕەوتە مەترس��یدارە ساز بێ و 
تەنانەت وەکی لەس��ەرەتادا ئاماژەم پێ کرد، 
ج��اری وایە ئەو زایەڵەیە دەگاتە گوێ کە ئەو 
سیستەمە لە ڕاستیدا »بیرناکاتەوە« و پێویست 
نییە نیگەرانی ئاکامی نووس��ین و پالنەکانی 
بین، چون ل��ە بیرێکی قووڵەوە هەڵنەقواڵون. 
ئەگەری��ش جار ج��ار هەڵوێس��تی جوان و 
ڕەسەن و شیکاریی بە پێزیش بوون، لە فەزای 
مەج��ازی تێنەپەڕیوە و تەنانەت دەتوانم بڵێم 
لە الپەڕەی ئەو نووس��ەرەوە ب��ۆ الپەڕەیەکی 
تر ڕانەگوێزراوە و ه��ەر ئەوەش بووەتە هۆی 
ئ��ەوەی کاریگەرییەکی ئەوتۆی نەبێ و کۆی 
ئەوان��ە گوتارێکیان لێ بەره��ەم نەیە کە بە 
گوت��اری جێگرەوە و دەس��تکەرەوە ناودێری 
بکەی��ن. هەرچەند جاری وابووە کێش��ەیەک 
کە هەس��تیاریی گشتیی لێ ساز بووە هەموو 
فەزاک��ەی تەنیوەتەوە و کاریگەریی خۆش��ی 
داناوە. نموونەی وەک »کۆنگرەی مەش��اهیری 
کورد« لە سنە و »کۆنگرەی مودارا و ڕەواداری« 

لە مەهاباد دوو نموونەی باشن.
بەاڵم بە گش��تی تا ئێس��تاش کۆمەلگای 
ک��وردی و خاوەن بیرانی ئ��ەو کۆمەڵگایە بە 
دەرەوە و ن��اوەوە، نەیاتوانی��وە پالنێ��ک ب��ۆ 
ڕووبەڕووبوونەوەی ب��ە بەرنامە و بیرلێ کراوە 
و جیددی دابنێن و گوت��اری بەرانبەری پێ 

دەمکوت بکەن.
ئەو دۆخە بۆتە هۆی ئەوەی سیس��تەم و 



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719 156

دەست و پێوەندە سایبێری و ڕەسانەیییەکانی 
»بیر لە ش��تێکی دیک��ەش بکەنەوە«. ئەویش 
هێ��رش کردنە س��ەر هەر چەش��نە بیرێکی 
شوناس��خواز و ڕۆش��نگەرە ل��ە کۆمەڵ��گای 
کوردیدا. بۆ ئەو مەبەستە بە دوو شێوە دەست 

و پێوەندەکانی سیستەم کار دەکەن.
ش��ێوەی یەکەم گرتنەبەری ئاراستەیەکی 
ب��ە ڕواڵ��ەت خوێندەواران��ە و توێژەران��ە و 
ش��یکارانەیە. ئەو ش��ێوەیە مەبەستی کەڵە و 
زەبەلالح��ی هەیە، ئەویش کردنە نیش��انەی 
کۆی شوناسی مێژوویی و کولتووریی کوردە. 
بۆی��ە کۆمەڵێ خوێندن��ەوەی هەڵە و چەوتی 

مێژوویی ل��ە مێ��ژوو، زمان و 
ڕوو.  دەخەنە  ک��ورد  ئەدەبیاتی 
ئەوان��ە بە خ��ۆ خزاندنە فەزای 
ڕۆژنامەی��ی و س��ەردانی بنکە 
دەس��ەاڵت،  توێژینەوەیییەکانی 
سیمای ش��یکار و مێژووناس و 
دەگرن  خۆیان��ەوە  بە  زمان زان 
و ه��ەم جیلێکی پێ چەواش��ە 
دەکەن و هەم مێژوو و سەنەدی 
ناڕوون و هەڵە بۆ داهاتوو بەرهەم 
دێنن. ئ��ەو کارەی لە ڕابردوودا 
کەسانی وەک »رەشید یاسەمی« 
کردیان و ئێس��تاش کەس��انی 
وەک »ئیحس��ان هووشمەند« و 

دەس��ت و پێوەندەکانی بە هاوسۆزی لەگەڵ 
نووس��ەرانی دژە ک��وردی وەک »گارنی��ک 

ئاساتووریان« خەریکی بەڕێوەبردنین.
شێوەی دووەم کردنە نیشانەی ئەو تاکانەی 
وەک کەسایەتیی خاوەن شوناس و متمانە پێ 
کراو لە بوارە جۆداکانی کۆمەاڵیەتی و ئەدەبی 
و سیاسی لە الیەن دامودەزگای ڕەسانەیییەوە، 
ئەویش نەک ئەو دام و دەزگایانەی ڕاستەوخۆ 
بەڵکوو  مۆری سیس��تەمیان بە س��ەرەوەیە، 
دەس��ت پەروەردەی  و  مووچەخۆر  ئەوان��ەی 
کۆمەاڵیەتیی  و  کولت��ووری  موهەندیس��انی 
کۆماری ئیس��المین. ئەوانە لە پەنا ئەوەی لە 

ئاس��تی وردتردا نەک لە ئاستی کەالن، وردە 
بابەتی پێوەندیدار بە ڕۆژنامەنووسیی ناوچەیی 
و پەرەستاندن و باسی کۆاڵن و شەقام و ... کە 
خەڵک ئاوڕی��ان وێ دەدەن، دەکەنە خۆراکی 
ڕۆژانەی دەزگا ڕەسانەیی و کاناڵەکانی خۆیان، 
لە الیەک��ی دیکەوە ل��ەو کەس��ایەتییانەی 
زیاترین کاریگەرییان لەس��ەر کۆمەڵگا هەیە 
هەڵدەپێچن و بە چەندین ئاس��ت دەیانخەنە 

ژێر گوشارەوە. 
یان بە س��ووک کردنی ئاستی کار و نووسین 
و یادداش��تی بێ کەڵک حەول دەدەن بۆ کورت 
م��اوەش بێ یان بیانش��کێنن یان ب��ەر بە بیر و 
نووس��ینیان بگرن و ب��ە خەیاڵی 
خۆی��ان لە نێ��و جەم��اوەردا لە 
کاریگەریی��ان کەم کەنەوە، یان بە 
ش��ێوازی »کەیهانیی« گوزارشتیان 
لە سەر باڵو دەکەنەوە. گوزارشتێک 
ک��ە زیات��ر ل��ەوەی دەرخ��ەری 
ڕاس��تیی کار و چاالکی��ی ئ��ەو 
چاالک و کەس��ایەتییە کاریگەرانە 
بێ، زیات��ر ئاوێت��ەی توهمەت و 
پەروەندەس��ازییەکی ش��اراوەیە و 
بەردەستی  بە گش��تی خس��تنە 
کۆدی مەترس��یدارە لە س��ەر ئەو 
کەس��ایەتییانە بۆوەی دام و دەزگا 
ئەمنییەتییەکان بەر بە چاالکی و 
کاریان بگرن و تەنانەت دەس��ت بە سەر کرێن و 
بخرێنە بەندیخانەوە. )بە پێی بەڵگەکانی ناوخۆ لە 
نووسینی دواتردا ئاماژە بەو چەشنە حەولە دەکەم 
کە بە پێی دەقی ئەو کاناڵ و ماڵپەڕانە خۆیان بۆ 

شیکاری زیاتر بە دەستەوە دەدەن(

ئەنجام
نامهەوێ باسەکەم بە شێوەی باو بە وەرگرتنی ئاکام 
لە کۆی گوتەگان کۆتایی پێ بێنم. چون ئەوە باسی 
ئەوشتانە بوو کە سیستەم لە دوو ئاستی کەالن و 
 ورددا تەنیا لە بوارێکدا »بیریان لێ دەکاتەوە« و پالنیان 

بۆ دادەڕێژێ. 

دەسەاڵت بە مەبەستی 
ناکارا کردنی ئەو 

چاالکە کولتووری و 
کۆمەاڵیەتییانەی لە 
ناوخۆ بە کار کردنی 
ڕەسەن و مەبەستی 
ڕۆشنگەری و بردنە 

سەری ئاستی زانیاریی 
تاکی کورد حەول 

دەدەن، بەر لە هەموو 
شت دەستی داوەتە 
»نەهاد سازی« و ...
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ئەو نووس��ینە بە چەند پرسیاری جارێ بێ 
واڵم کۆتایی پێ دێنم. ئەو پرسیارانەی هەڵدەگرێ 
هەموو الیەک »بیری لێ بکەنەوە« و بەرنامەیان بۆ 
واڵم دان��ەوەی جیددی پێێان هەبێ. لە ناوخۆش 
هەموو چاالکانی دڵس��ۆز، پێویستە نە تەنیا بیری 
لێ بکەنەوە بەڵکوو دەخوازێ بە پالنێکی تۆکمەوە 
پش��تی هەر جوواڵن��ەوە و ڕەوتێکی کولتووری و 
کۆمەاڵیەت��ی بگرن ک��ە تەنان��ەت بەرژەوەندیی 
تاکەکەس��ی و دەس��تەییی ئەوانیشی تێدا نەبێ. 
ئەوەی دواجار هەم��ووان دەبێ کۆ بکاتەوە خزانە 
ژێر چەتری بەرژەوەندیی گش��تی و هەس��ت بە 
ژانێکی هاوبەشە کە ئەگەر ئەوڕۆش بەرۆکی ئێوەی 
نەگرتووە، سبەی بەرەو ئیوەش دادەگەڕێ و ماری 
دەسەاڵت و دەست و پێوەندی دژە شوناس و دژە 
کوردی، ڕۆژێکیش بەرەو ئێوە گەزارە دەردەکێشێ. 
هەر بۆیە ئەو پرس��یارانە ب��ە ڕەوا دەزانم و واڵم 

دانەوەیان بە ئەرکێکی نەتەوەیی و ڕۆش��نبیرانە 
دادەنێم. 

 هێ��زە کوردییەکان لە بەرانبەر ئەو دۆخە و ئەو 
»بیرکردنەوە سیستماتیکەی« دەسەاڵت چۆن بیر 

دەکەنەوە و پالنیان چییە؟
 چاالکان��ی ب��وارە جوداکان��ی کۆمەاڵیەتی و 
کولتووری دەرەوە و ناوەوە چ ئاراستەیەک دەگرنە 
بەر بۆ بەرگری لە خۆیان و هاوشان و هاوڕێیەکانیان 
و بەگش��تی چۆن »بیر لەو دۆخە دەکەنەوە« کە 

بەروە پەسیڤ بوون پاڵیان پێوە دەنێ؟
 گوت��اری هاوبەش��ی هێ��زەکان ب��ۆ ڕووبەڕوو 
بوون��ەوەی ئ��ەو فەزایە ئەگەر هەر ش��ەرمێونانە 
بنوێنێ و سیمایەکی ڕەخنەیی و لە قاودەری نەبێ، 
داهاتووی بیرکردنەوە و بوونی شوناس ویستان و 
شوناس سازانی ناوخۆ بەرەو چ ئاقارێک دەڕوا؟بێ 

هیوایی یان تێکەڵ بوون بە دۆخی سەپاو؟



ئاماژه
ل��ە دنی��ای ئەمڕۆدا کە تێکەاڵو بوون یەکێک لە میکانیزمەکانی گەرەنتیکەری پاراس��تنی ئاس��ایش و بەرژەوەندیی 
نەتەوەیییە، نەتەوە بندەس��تەکان بە شێوەی سیس��تماتیک ئەو مافەیان لێ زەوت دەکرێت کە بتوانن بەشداریی ئەو 
کردەوەیە بن کە ناوی دەنرێت دیپلۆماس��یی نەتەوەیی. هەوڵی هەندێک نەتەوەی بندەس��ت بەتایبەت لەدامەزراندنی 
ڕێکخراوێک بە ناوی ڕێکخراوی خەڵکە نوێنەرایەتی نەکراوەکان یان بەو شێوەیە کە لە کوردستاندا ناسراوە ڕێکخراوی 
نەتەوە بێ دەوڵەتەکان، ئەگەرچی گرینگە بەاڵم ناتوانێت ڕاستیەکان تووشی گۆڕانێکی سادەش بکات. لەم پێوەندیەدا 
و لەم وتارەدا هەوڵ دەدرێت کە  دوو  چەمک لەیەک جیا بکرێنەوە؛ ئەویش چەمکی نەتەوە بێ دەوڵەتەکانە لە گەڵ 
چەمکی نەتەوە بندەس��تەکان. جیا کردنەوەی ئەو دووچەمکە لەو ڕوانگەیەوە گرینگە کە ئاس��تی نوێنەرایەتی کردنی 
سیاسی کە یەکێک لە گرینگترین باسەکانی دیموکراسی و دیپلۆماسیە، لەو دوو نەتەوەیەدا زۆر جیاوازە. بەاڵم پێش 

لە هەرشتێک پێوستە بزانرێت دنیای ئەمڕۆ بە نیسبەت دیپلۆماسی و ڕۆڵی ئەو ئەکتەرانەی کە دەوڵەت نین چۆنە. 

دیپلۆماسیی نەتەوە بندەستەکان 
ئارەش ساڵح
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رۆڵی یاریکەرە نا دەوڵەتەکان
لە دنیای ئەمڕۆدا و هەم لە ئاس��تی سیاس��ەتی 
نێودەوڵەت��ی و هەم ل��ە یاس��ای نێودەوڵەتیدا 
چەمکێ��ک هاتۆتە ئاراوە بە ناوی دیپلۆماس��یی 
Diplomacy of Non- نادەوڵەت��ەکان یاریکەرە 
چەمک��ە  ئ��ەو  س��ەرهەڵدانی   .State Actors
دەگەڕێت��ەوە بۆ ئەو ڕاس��تییەی ک��ە ڕۆڵی ئەو 
ئەکتەران��ە لە پەنای دەوڵەتەکاندا )کە هێش��تا 
ڕۆڵگێڕی س��ەرەکین( زیادی کردووە. ڕێکخراوە 
نێودەوڵەتیی��ەکان خەریک��ن ئەندامەتی��ی ئەو 
یاریکەرانە لە ناو خۆیاندا پەس��ەند دەکەن و ئەو 
یاریکەرانە خەریکن کاریگەری و شوێنگەی خۆیان 

لە سیاسەتی نێودەوڵەتیشدا پێشان دەدەن. 
یەکێ��ک ل��ەو هۆکارهێنانەوان��ەی کە لە 
بەرژەوەندی��ی زیاد بوونی ئەو ڕۆڵ��ە دێتە ئاراوە 
دەگەڕێت��ەوە بۆ چەمکێکی تر بە ناوی ناتەواویی 
 Legitimacy ڕەوایی لە دەوڵەتداریی نێودەوڵەتیدا
Deficit in Global Governance . لە ڕاس��تیدا 
هەندێک هزرمەند پێیان وایە کە زیادبوونی ڕۆڵی 
ئ��ەو ئەکتەرانە دەبێتە هۆی ئەوەی دەوڵەتداریی 

نێودەوڵەتی ڕەواتر ببێت.
 دیارە ئەم چەمکانە هەمووی لە ئاراستەیەکی 
هزری��ەوە س��ەرچاوە دەگ��رن ک��ە جیهان��ی 
نێودەوڵەت��ی وەکوو کۆمەڵگای��ەک دەبینن کە 
خاوەنی دام��ەزراوەی خۆیەتی. بۆ وێنە یەکێک 
لە گرینگترین ڕێکخراوەکانی ئەو کۆمەڵگایە کە 
هەڵگری ڕۆڵی دەوڵەتداریی جیهانیە ڕێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتوەکانە. لەو ڕوانینەدا هەندێک کەس 
پێیان وایە کە لەو سیستەمەدا بە هۆی ئەوەی کە 
ڕۆڵی بڕیاردان تەنیا لە دەست هەندێک یاریکەری 
تایبەتدا کۆ بووەتەوە کە ئەوانیش دەوڵەتەکانن، 
ئەو سیستەمە بە تەواوەتی دیموکراتیک نییە بۆیە 

تووشی ناتەواوی ڕەوایییە. 
ئ��ەم چوارچێوەیە کراوەتری��ن چوارچێوەی 
فیکریی نەزمی لیبراڵی��ی ئەمرۆیە کە دەتوانین 
لە ناوئاخنیدا جێگایەک بۆ نەتەوە بندەس��تەکان 
بدۆزینەوە کە بتوانن یاریدەری هەبوونی ئەوان لە 
کۆمەڵ��گای نێودەوڵەتیدا بن. بەاڵم ئەم ڕوانگەیە 

بە دوو هۆکار تووشی دژبەرییەکی ناوخۆیییە کە 
ڕۆڵی نەتەوە بندەس��تەکان لەبەرچاو ناگرێت و 
پەراوێزیان دەخات. سەرەتا و پێش لە هەرشتێک 
پێشمەرجێکە کە ئەم ئاراستە فیکرییە هەیەتی و 
ئەویش ئەوەیە کە دنیای ئەمڕۆ بە کۆمەڵگایەک 
لە یاریکەری بەرامبەر و هاوئاست دەزانێت و ئەو 
یاریکەرانەش دەوڵەتەکانن. ئەمە لە حاڵێکدایە کە 
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی هێشتا مەودایەکی زۆری 
لەگەڵ چەمکی کۆمەڵگا هەیە و ئەودامەزراوانەش 
کە لەوێدا بەدی دەکرێن بە هیچ ش��ێوە ناتوانن 
نزی��ک ب��ەو دامەزراوانە بن ک��ە کۆمەڵگایەکی 
ئاسایی هەیەتی. دووهەم ئەوەی کە جیاوازییەکی 
قووڵ هەیە لە نێوان نەتەوەی بێ دەوڵەت لەگەڵ 
نەتەوەی بندەس��ت. لە نەتەوەی ب��ێ دەوڵەتدا 
ئەگەرچی نوێنەرایەتیی سیاس��ی بە شیوازێکی 
تەواو نایێتە دی، ب��ەاڵم تا ڕادەیەک )پێوەندیی 
بە ش��ێوازی حکوم��ەت هەیە( ئ��ەو نەتەوەیە 
دەتوانێت لە هەن��دێ میکانی��زم ودامەزراوەی 
سیاس��ی بۆ نوێنەرایەتی کردنی سیاسیی خۆی 
کەڵک وەربگرێت. ئەمە لە حاڵێکدایە کە نەتەوەی 
بندەست نەتەنیا بەهێج شێوە خاوەنی نوێنەرایەتیی 
سیاسی نییە بەڵکوو بە شێوەی سیستەماتیک و 
بنەڕەتی پێشی پێ دەگیردرێت کە لە کۆمەڵگای 
نێودەوڵەتی و ناوخۆییدا نوێنەرایەتی بکرێت. ئەو 
نەزمە لیبەراڵەش ک��ە دەوڵەتداریی نێودەوڵەتی 
ئایدیاکانی لەس��ەر ئەودامەزراون ب��ە تەواوەتی 

یاریدەری ئەو سەرکوتە سیستەماتیکەیە. 
ب��ۆ وێن��ە ل��ەم پێوەندیی��ەدا یەکێک لەو 
مێکانیزمانەی کە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان 
بۆ ڕێگەدان بە نەت��ەوە بێ دەوڵەتەکان هەیەتی 
ل��ە ڕاس��تیدا دانوس��تانی س��ااڵنەی خەڵک��ە 
خۆجێییەکانە کە نوێنەرانی گەالنی بێ دەوڵەت 
لە ڕێگ��ەی ڕێکخ��راوە جیاوازەکانیانەوە لەوێ 
بەش��دار دەبن و کاریگەرییان دەبێت. ئەگەرچی 
حیزب��ی دیموکراتی کوردس��تانی ئێران چەند 
ساڵە لە ڕێگەی مێکانیزمی تایبەتەوە بەشداریی 
ئەودانیشتنانە دەکات بەاڵم یاسا و ڕێساکانی ئەو 
دانیش��تنانە بە شێوەیەک دانراون کە بە شیوەی 
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سیستەماتیک نەتەوە بندەستەکان لە نوێنەرایەتی 
بێ بەش دەکات. 

دیپلۆماسیی جیهانیی کورد
ل��ە درێژەی خەباتی گەلی کورد بۆ دەس��تەبەر 
کردنی مافەکان��ی، ئەو نەتەوەیە هەوڵی داوە کە 
سەرنجی بیروڕای گشتیی جیهانی بۆ سەر بابەتی 
مافەکانی خۆی ڕابکێشێت. هەربۆیە دیپلۆماسیی 
کورد لەم پێوەندییەدا خاوەنی دوو تایبەتمەندی 
ب��ووە. یەکەمیان ئ��ەو دیپلۆماس��ییە خاوەنی 
مێژوویەکی نوێیە و هەروەها دیپلۆماس��ییەکی 
پاس��یڤە. هەرکام ل��ەو تایبەتمەندییانە خاوەنی 
ڕۆڵی خۆیانن و ناسینیان دەتوانێت سنوورەکانی 
تواناییی دیپلۆماس��ی کورد زیاتر ڕوون بکاتەوە 
و هەروەها یارمەتی��دەر بێت لە ڕوون بوونەوەی 

ڕێگای داهاتوو. 
ئەگەرچی پێوەندیی نێوان کورد و نەتەوەکانی 
تر پێوەندییەکی درێژخایەن��ە بەاڵم لەم وتارەدا 
دوو چەمکی پێوەندی و دیپلۆماسی لە یەک جیا 
دەکرێنەوە. لەم وتارەدا دیپلۆماس��ی زیاتر وەکوو 
دام��ەزراوە لەبەرچ��او دەگیردرێت و لە چەمکی 
خاوی پێوەندی جیا دەکرێتەوە. بەاڵم سەرەرای 
ئەوە باس��ی مێژووی پێوەندی وەکوو باس��ێکی 

بنەمایی چاوی لێ دەکرێت.
ل��ە چوارچێ��وەی  یەکەمی��ن پێوەن��دی 
دیپلۆماسیی مودێڕنی کورد بە شێوەیەکی سروشتی 
دەگەڕێت��ەوە بۆدامەزراندن��ی دەوڵەتی مودێڕنی 
کورد لە کۆماری کوردستان. پێوەندییەکانی نێوان 
کۆماری کوردستان لەگەڵ کۆماری ئازەربایجان و 
ئەو گرێبەستانەی کە لە نێوان ئەو دوو کۆمارەدا 
بۆ ڕێکخستنی پێوەندیەکانی نێوانیان و ڕەوشی 
کەمین��ە تورکەکان لە کوردس��تان و کەمینەی 
ک��ورد لە ئازەربایج��ان هاتۆتە ئ��اراوە، یەکێکە 
لە س��ەرەتاییترین و یەکەمی��ن دەرکەوتەکانی 

دیپلۆماسیی کورد. 
یەکەمین هەوڵ بۆدامەزراندنی دیپلۆماسیی 
کوردی ک��ە وەک دامەزراوەیەک��ی ناحیزبی و 
نەتەوەی��ی بتوانێ��ت نوێنەرایەتیی سیاس��ەتی 

کورد ب��کات، دەگەڕێتەوە بۆ هەوڵەکانی حیزبی 
دیموکراتی کوردستانی ئێران و دوکتور قاسملوو 
لە س��ەرەتاکانی هەش��تاکاندا. خواستی دوکتور 
قاس��ملوو لەم پێوەندیەدا )ک��ە لەگەڵ چەندین 
کەس س��ەبارەت ب��ەو بابەتە قس��ەی کردووە( 
ئەوە ب��ووە ک��ە دامەزراوەیەکی پرۆفیش��ێناڵ 
دابمەزرێت کە بتوانێت ک��ورد وەکوو نەتەوە لە 
دەرەوەدا نوێنەرایەت��ی ب��کات. ئەمە یەکەمین 
تێگەیش��تنی مودێڕن لە چەمکی دیپلۆماسییە 
ک��ە لەو س��ەردەمەدا و ل��ە ناو گەل��ی کورددا 
چرۆ دەکات. هەروەها هەر لە دەیەی هەش��تاوە 
حیزبی دیموکراتی کوردس��تانی ئێران  بەدانانی 
نوێنەرایەت��ی ل��ە دەروەی واڵت و بەتایبەت بە 
دامەزراندن��ی دەفتەری پاری��س، هەوڵ دەدات 
یەکەم دامەزراوەی دیپلۆماس��یی پرۆفیشێناڵی 
کوردی بۆ کوردی ڕۆژهەاڵت پێک بێنێت. پاش 
دامەزراندنی حکومەتی هەرێمی کوردس��تان و 
چەندین ساڵ دوای ئەوە بە دانانی نوێنەرایەتیی 
ئ��ەو حکومەت��ە ل��ە دەروەدا هێ��دی هێدی 
دامەزراوەیەکی کوردیی دیپلۆماس��ی، تایبەت بە 

کوردی باشووریش دێتە ئاراوە. 
بەاڵم بە هۆی پێکهاتەی یاسای نێودەوڵەتی 
و هەروەه��ا بە ه��ۆی ڕاس��تییەکانی جیهانی 
نێودەوڵەتی، دیپلۆماسیی کوردی دیپلۆماسییەکی 
پاسیڤە. ئەم ڕستەیە بەو واتایەیە کە دیپلۆماسیی 
ک��وردی ناتوانێت ڕۆڵێکی گرینگ لە پێکهێنانی 
یاسا و ڕێساکانی نێودەوڵەتیدا بێنێتە ئاراوە. ئەم 
بابەت��ەش زیاتر لەوەی کە پێوەندیی بە تواناییی 
گەلی کوردەوە هەبێت، پێوەندیی بەو پێکهاتەیەوە 
هەیە کە نەزمی جیهانیی دنیای مودێڕن هەیەتی.  
لێرەدا پێویستە دوو چەمکی دیپلۆماسی و البی 
ک��ردن لە ڕوانگەی زانس��تییەوە ل��ە یەک جیا 
بکرێن��ەوە. ئەگەرچی یەکێک ل��ە ئامرازەکانی 
دیپلۆماسییەکی سەرکەوتوو دەتوانێت البی کردن 
بێت و لەوانەیە دیپلۆماسیی کوردیش بتوانێت لە 
ڕێگەی البی کردنەوە هەندێک گۆڕانکاری بێنێتە 
ئاراوە، بەاڵم لە ڕاستیدا ئەو گۆڕانکارییانەش کە لە 
ڕێگەی البی لە الیەن دیپلۆماسیی کوردەوە بێنە 
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ئاراوە ناراستەوخۆ دەبن چوونکە کۆمەڵگا و نەزمی 
نێودەوڵەتی ستاستوسێکی فەرمی بۆ دیپلۆماسیی 
کوردی لە ناو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکاندا ناناسێت. 

ــی نەتەوە  ــی لە خەبات پێگەی دیپلۆماس
بندەستەکاندا

لە زۆربەی ئەو واتایانەی کە بۆ دیپلۆماسی دێنە 
ئاراوە، هەبوونی ستاستووس��ێکی یاسایی بە پێی 
یاسای نێوەدەوڵەتی یان یاسای ناوخۆییی واڵتێک 
گرینگتری��ن فاکتەرە بۆ ئ��ەوەی چاالکییەکانی 
نوێنەران��ی واڵتان یان ڕێکخ��رواوەکان بە ناوی 
دیپلۆماس��ی بناس��رێت و بکەوێتە ئەو خانەوە. 
ب��ەاڵم لە ڕاس��تیدا ئ��ەو واتایانە لە س��ەر ئەوە 
بنی��ات نراون ک��ە دۆخی هەبوو ب��ە دۆخێکی 
ڕەوا دەزانێت. بە گش��تی کردەوەی دیپلۆماسی 
کردەوەی هێشتنەوەی دۆخی هەبووە و دیپلومات 
کەسێکە کە هەموو بەرژەوەندییەکی لە هەبوونی 

سەقامگیری لە دۆخی هەبوودایە. 
بەاڵم ئاخۆ ئەم ڕاستییانە چۆن دەتوانن لەگەڵ 
ئەو ڕاستییە یەک بگرنەەوە کە حیزبی دیموکرات، 
خەباتی کورد و بە گشتی بەرژەوەندیی نەتەوەی 
کورد بەش��ێوەیەکی توند گرێدراوی ئەوەیە کە 
دۆخی هەبوو گۆڕانی بنەڕەتیی بەسەردا بێت؟ ئایا 
ئەم ڕاس��تییانە و ئەم تەزادانە بەو واتایە نایەنەوە 
کە کورد و خەباتی کورد پێویستە دەستبەرداری 
دیپلۆماس��ی بن؟ بە باوەڕی من بە هیچ شێوە. 
لەب��ەر ئ��ەوەی ئەگەرچی ئەوان��ەی کە دۆخی 
هەبوو لە بەرژەوەندییاندایە هەوڵ دەدەن خۆیان 
ڕاستییەکان دەستنیشان بکەن یان ئەو ڕاستییانە 
وەکوو ڕاستیی موتڵەق بەرجەستە بکەنەوە کە لە 
بەرژەوەندیی ئەواندایە، بەاڵم ڕاستییەکی تر کە 
دانی پێدا نەنراوە بوونی هەیە و ئەویش ڕاستیی 
بەرگری��ی نەتەوە بندەس��تەکانە. هەرچەندە کە 
دۆخ��ی هەبوو و ڕاس��تییەکانی بەهێز بن و خۆ 
س��ەلمێنەر، بەاڵم ڕاس��تیەکی تر هەیە بە ناوی 
بەرگ��ری و مێژوو دەری خس��تووە کە بەرگری 
هەرکات دەتوانێ ڕاس��تیی کۆن تووشی گۆڕان 

بکات و ڕاستیی نوێ  بێنێتە ئاراوە.

بۆیە ل��ە چوارچێوەی خەبات��ی نەتەوەیەکی 
بندەستدا دیپلۆماس��ی دەبێت بەو شێوازە پێناسە 
بکرێتەوە: دیپلۆماسی هەوڵ، کردەوە یان هونەرێکە 
لە الیەن نوێنەرانی نەتەوە بندەستەکان یان ڕێکخراوە 
و حیزبەکانی س��ەر بە ئەوان کە بە مەبەستی بەرز 
کردن��ەوەی دەنگی خەباتەکەیان، دۆزینەوە و زەق 
کرن��ەوەی بەرژەوەندیی هاوبەش��ی خەباتەکەیان 
لەگ��ەڵ ئەو واڵتە کە لەوێدا نوێنەرن و دۆزینەوە و 
فراوان کردنی هاوڕایی و پشتگیری بۆ خەباتەکەیان 

لەو واڵتەدا ئەنجام دەدرێن و دێنە ئاراوە. 
لەو پێناس��ەیەدا کە بۆ دیپلۆماسیی نەتەوە 
بندەستەکان دێتە ئاراوە چەمکێک ڕۆڵی بنەڕەتی 
دەگێڕێ��ت ئەویش خەباتە. واتە دیپلۆماس��ی بۆ 
نەتەوەی بندەست تەنیا کاتێک واتا پەیدا دەکات 
کە خەباتێک ل��ە ئارادا بێت. ئەم ڕاس��تییەش 
هەڵدەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە نەتەوەی بندەست 
بە شێوەیەکی ئاسایی ناتوانێت وەک یەکەیەکی 
سیاس��ی بەرژەوەندی��ی هاوبەش��ی خ��ۆی لە 
گەڵ یەکە سیاس��ییەکانی تر واتە نەتەوەکان و 
دەوڵەتەکان بدۆزێتەوە و هەروەها ناتوانێت بە تەنیا 
ڕێکخراوەیەک بێت بۆ ئەوەی وەک ڕێکخراوەیەک 
ڕۆل بگێڕێ��ت. تەنانەت ڕێکخراوەکانی س��ەر بە 
نەتەوەی بندەست بە شێوەی ئاسایی ناتوانن بە 
ناوی نەتەوە یان یەکەیەکی سیاسییەوە خاوەنی 
دیپلۆماس��ی بن. لە ڕاستیدا هەبوونی خەباتێکی 
سیاس��ی ئەویش تەنیا خەباتێک کە لە شێوازی 
بەرگری��ی س��ەربازییە دەتوانێ��ت نەتەوەیەکی 
ژێردەست وەکوو یەکەیەکی سیاسی دەربخات و 

چەمکی دیپلۆماسی بۆی واتادار بکات. 
بۆیە لە ڕاس��تیدا دیپلۆماس��ی ب��ۆ نەتەوە 
بندەستەکان )ئەم چەمکە جیا بکەنەوە لە نەتەوە 
بێ دەوڵەتەکان( تەنیا دەتوانێت مێکانیزمێک بێت 
کە لە ئەگەری هەبوونی بەرگریی چەکداریدا بوونی 
هەبێت و بە بێ بەرگرییەکی چەکداری، چەمکی 
دیپلۆماس��ی بە هیچ ش��ێوە ناتوانێ واتایەکی بۆ 
نەتەوەی بندەست هەبێت. لەم واتایەدا دیپلۆماسی 
ئەکت، کردەوە ی��ان چاالکییەکی تەواوکەرەر بۆ 

بەرگریی نەتەوە ژێردەستەکە. 



چوارچێوەی حیزبە کوردییەکان 

بانان بێستوون

ئاماژه
پێوەندیی نێوان حیزبی سیاسی و گەشە و پەرەسەندنی سیاسی پێوەندییەکی تاکالیەنە و 
تاکڕەهەند نەبووە، بەڵکوو هەموو کات پێوەندییەکی دووالیەنە و دیالێکتیکیی نەبڕاوە بووە. 
لەالیەک گۆڕانە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان، دروست بوونی قەوارەی حیزبی 

سیاسییان کردووە بە پێویستییەکی خێرا و لەالیەکی دیکەوە، دروست بوونی حیزبی سیاسی 
بووە بەهۆی خێراتر بوون و قووڵتر بوونی گۆڕانی هەمەالیەنە لە دێموکراسییەکاندا.



163گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719

پێشه کی
سەرهەڵدانی حیزبی سیاسی لە کۆمەڵگاکانی 
ڕۆژئاوادا و لە ترۆپکی گرژی و پێکدادانی نێوان 
گ��رووپ و هێزەکۆمەاڵیەتییەکان��ی هەناوی 
کۆمەڵگادا، یەکێک لە بەرچاوترین هۆکارەکانی 
پێشخستنی پێڤاژۆی مۆدێڕنیزاسیۆنی سیاسی 
و لە کۆتاییش��دا پەرەس��ەندنی سیاسیی ئەو 

کۆمەڵگایانە بووە.
   حیزب��ی سیاس��ی کەرەس��تەیەک ب��وو 
ک��ە لەالیەک��ەوە، توانس��تی مامەڵەکردن و 
بدەوبس��تێنی بە گ��رووپ و داب��ەش بوونە 
لەالیەک��ی  و  بەخش��ی  کۆمەاڵیەتیی��ەکان 
دیکەوە، توخمی وتووێژ و لێک تێگەیش��تنی 
چان��د و بەهۆی��ەوە پێک��دادان و گرژیی��ە 
توندوتیژەکان گۆڕدران بۆ لێک تێگەیش��تن 
و پێکەوەهەڵک��ردن. وات��ا ڕەوتێ��ک ک��ە لە 
درێژەیدا حیزبی سیاس��ی بوو ب��ە نوێنەر و 
وتەبێژی، دابەش بوونە کۆمەاڵیەتییەکان لەناو 
دیموکراس��ییەکاندا، بۆ ئەوەی بەدوای ویست 
و داخوازەکانی ئەوان��دا بچێت. یان بە وتەی 
ماکس وێبێر حیزبی سیاس��ی ڕێکخراوەیەکە 

کە »منداڵی دێموکراسیی ڕۆژئاوایە.«
   ڕوونە کە حیزبی سیاس��ی لە ڕۆژئاوادا، لە 
دۆخێکدا دروس��ت بوو و گەش��ەی کرد، کە 
لەالیەنی ئابووری و کۆمەاڵیەتییەوە کۆمەڵێک 
گۆڕانی بنەڕەتی دروس��ت بوو بوون. هەمووی 
ئەم گۆڕانکارییانە، بوو بوون بە بەس��تێنێکی 
لەبار بۆ ئەوەی حیزبی سیاسی بتوانێت دەوری 
پێویس��تی خ��ۆی بگێڕێ��ت. بەواتایەکی تر، 
حیزیی سیاسی لە باشترین جۆری خۆیدا، بوو 
بە کاراترین کەرەستەی گواستنەوەی کۆمەڵگا 
لە شەڕی توندوتیژەوە بۆ کێبڕکێی تەندروست 
و بەدامەزراوەب��وو )Institutionalised( و لە 

چوارچێوەی قانوونی دیاری کراوی گەمەدا. 
پێوەندیی نێوان حیزبی سیاس��ی و گەش��ە و 
تاکالیەنە  پێوەندییەکی  پەرەسەندنی سیاسی 
و تاکڕەهەن��د نەب��ووە، بەڵک��وو هەموو کات 
پێوەندییەکی دووالیەنە و دیالێکتیکیی نەبڕاوە 

بووە. لەالیەک گۆڕان��ە ئابووری، کۆمەاڵیەتی 
و سیاس��ییەکان، دروس��ت بوون��ی قەوارەی 
حیزبی سیاس��ییان کردووە بە پێویستییەکی 
خێ��را و لەالیەکی دیکەوە، دروس��ت بوونی 
حیزبی سیاس��ی بووە بەه��ۆی خێراتر بوون 
و قووڵت��ر بوون��ی گۆڕان��ی هەمەالیەن��ە لە 

دێموکراسییەکاندا. 
   بەکورتی، دەتوانین بڵێین، حیزبی سیاسی 
لە بەستێنی کۆمەڵگای ڕۆژئاوادا سەری هەڵدا. 
ئەزموون و بەهاکانی س��ەردەمی ڕۆشنگەریی 
لەپشت بوو. وە لە قۆناغی تێپەڕیندا بوو بەرەو 
کۆمەڵگایەک کە دواتر بە گەش��ەی ئابووری، 
نەت��ەوە، چەمکی  چوارچێ��وەی دەوڵەت – 
ئایدیای سێکۆالریزم،  حاکمییەتی سیاس��ی، 
پرۆژەی مۆدێڕنیزاس��یۆن و هتد.. ناسرایەوە. 
کۆمەڵگای چینایەتیی ڕۆژئاوا، لە وەها دۆخێکدا 
حیزبی سیاس��یی وەک کەرەس��تەی شەڕی 
چینایەتی خس��تە خزمەت ئامانجەکانیەوە و 
قۆناغ بە قۆناغ و لە سەردەمی جیاوازدا کردی 
بە بەشێکی دانەبڕاو لە ژیانی سیاسیی خۆی. 

کۆمەڵناسیی حیزبی کوردی 
حیزب��ی ک��وردی و حیزب��ی سیاس��ی ل��ە 
کوردس��تان، بە ب��ێ لەبەرچاوگرتنی دۆخی 
تایبەت��ی ک��ورد و واقعی داگیرک��راو بوونی 
خاکەک��ەی ناتوانرێت ش��رۆڤە و پێناس��ەی 
دروس��تی بۆ بکرێت. لەڕاس��تیدا، ئەم واقعە 
پ��رس و بابەتی حیزبی سیاس��یی لەوەی کە 
هەی��ە ئاڵۆزتر ک��ردووە. لێرەوە، پێویس��تیی 
خوێندنەوەیەک��ی ن��وێ و کوردان��ە بۆ کۆی 
پرس��ی سیاس��ەت و لە پەراوێزیدا بۆ حیزبی 
سیاس��یش دێتە ئ��اراوە. هەر ب��ەم پێیەش، 
لەم وتارەدا مەبەس��ت لە حیزبی کوردی ئەو 
حیزبگەلەن، ک��ە بەردەن��گ و جەماوەریان 
بەشێک لە خەڵکی کوردە و زۆرینەی ڕەهای 
کوردیش لە پێگەی نوێنەرایەتیدا دەیانبینن. 
وە هەروەها بە دیاری کراوی حیزبی سیاسی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بابەتی ئەم وتارەیە. 
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   بەپێ��ی ئەوەی زۆرب��ەی نزیک بە ڕەهای 
ب��ە خوێندنەوەی  تیۆریی��ە کالس��یکەکان، 
کۆمەڵ��گای ڕۆژئاوا و ل��ە پەراوێزی چەمکی 
پارلەمانتاریزم و هەڵبژاردنەوە، پەرژاونەتە سەر 
مژاری حیزبی سیاسی و پێناسە و شرۆڤەی ئەو 
دیاردە سیاسییەیان کردووە، بۆیە ڕەنگە تەنیا 
بتوانرێت بە ش��ێوازێکی بەراوردکارانە کەڵک 
ل��ەو تیۆرییانە وەربگیردرێ��ت. چونکە پێش 
هەموو شت کوردس��تان واڵتێکی داگیرکراوە 
خاوەندارێتیی  پێش��مەرجەکانی  یەکەمین  و 
هەڵب��ژاردن،  بەڕێوەبردن��ی  و  پەرلەم��ان 
وات��ا حاکمییەتی سیاس��ی ل��ە چوارچێوەی 

خۆیدای  نەتەوەیی��ی  دەوڵەتی 
لەپاش��ان،  س��ەندراوەتەوە.  لێ 
ڕۆژه��ەاڵت(  )ی  کوردس��تان 
حاکمییەتێک��ی  پاش��کۆی 
سیاس��یی ئەوتۆیە کە پارلەمان 
وەک  تەنی��ا  هەڵب��ژاردن،  و 
دەس��تەبەرکردنی  سەرچاوەی 
ڕەوای��ی دەبینێ��ت و ئەوانی لە 

ناوەرۆک بەتاڵ کردووەتەوە. 
ب��ەو  ک��وردی  حیزب��ی     
جۆرەی ک��ە مووریس دوڤێرژێ 
پێناس��ەی حیزب��ی سیاس��ی 
دەکات، بەرهەمی بەرباڵو بوونی 
ماف��ی دەنگ��دان و گش��تگیر 

بوون��ی هەڵب��ژاردن نەبوو. حیزب��ی کوردی 
ل��ە ناوەندەکانی قانووندانان، ی��ان لە تێکەڵ 
بوونی کۆمیتەکانی هەڵبژاردن و گرووپەکانی 
ناو پارلەمان دروس��ت نەبوو. تەنانەت بەپێی 
پێناس��ەکەی ئانتۆنی گیدێنزی��ش، ناتوانین 
بڵێی��ن، حیزبی کوردی هی��چ کات دەرفەتی 
ئەوەی بووە کە بۆ بەدەس��تەوەگرتنی ڕەوای 
دەس��ەاڵت لەڕێگ��ەی هەڵبژاردن��ەوە هەوڵ 
بدات. گیدێنز تا ئ��ەو جێگایە دەچێتە پێش 
ک��ە دەڵێت نابێ��ت ناوی حی��زب بدرێت بە 
لەالیەن  کە  ڕێکخراوانە  ئ�����������������ەو 
)Government( دەس��ەاڵت و حکوومەت��ی 

سیاسییەوە بەڕەسمی نەناسراون. وە پێویستە 
ئەوان وەک تاق��م و بزووتنەوە ناودێر بکرێن. 
ئ��ەم پێناس��ە و لێکدانەوەی��ە، ئەگەرچی لە 
بیاڤی زانس��تی مرۆیی لە ڕۆژئاوادا، دەکرێت 
بە مش��تومڕ و پێداچوونەوە ڕاست بکرێتەوە، 
ب��ەاڵم ل��ە ڕۆژهەاڵت��دا، ئ��ەم خوێندنەوەیە 
خۆبەخۆ دەمانباتە س��ەر هێندێک مشتومڕی 
سکۆالس��تیکیی بێ کەڵک و دوور لە مژاری 

وتارەکە. 
   ل��ە ڕەهەندێکی دیک��ەوە دەتوانین بڵێین، 
خەسارە کۆمەاڵیەتییەکانی حیزبی سیاسیش 
ل��ەالی ئێمە، لەجۆری خەس��ارەکانی حیزب 
لە ڕۆژئاودا نییە. واتا خەس��ارە 
ه��ەر  ل��ە  کۆمەاڵیەتیی��ەکان 
کۆمەڵگایەکدا، وە بۆ هەر دیاردە 
واقعێکی کۆمەاڵیەتی،  یان هەر 
لە دووتوێ و بەهۆی پێکهاتەی 
کۆمەڵگای��ەوە  ئ��ەو  تایبەت��ی 
بۆیە  تایبەتن.  و  سەرهەڵدەدەن 
لەم سۆنگەیەیش��ەوە، دیس��ان 
پێویس��تە ب��ە هەس��تیارییەوە 
تیۆریی��ە  لەگ��ەڵ  مامەڵ��ە  

ڕۆژئاوایەکاندا بکرێت. 
   ئەگەرچی مووریس دووڤێرژێ 
ئاماژە بە جۆرێکی تر لە حیزبی 
سیاس��یش دەکات کە بنەمای 
دەرەکیی��ان هەی��ە و بۆ خول��ی هەڵبژاردن 
دانەمەزراون. بەاڵم، زۆر بە کەمی لەس��ەریان 
دەدوێت و تەنیا هێندێک ئاماژە بە پێکهاتەیان 
دەدات و ب��ە داخراوت��ر و ناوەندگەرات��ر لە 
جۆرەکانی تری حیزبی سیاس��ی پێناسەیان 

دەکات. 
کارل مارک��س، لە یەکەمی��ن بیرمەندەکانە 
کە دوورەدیمەنێکی گش��تیتر و گش��تگیرتر 
لە دیاردەی حیزبی سیاس��ی وێن��ا دەکات. 
ئەو وەه��ا دەستنیش��ان دەکات، کە گرووپە 
سیاس��ییەکان ڕواڵەتێکی دیک��ەی پێکدادان 
و ناکۆکییەکان��ی هەناوی کۆمەڵ��گان. ئەمە 

لە دۆخی 
داگیرکراودا، حیزبی 

کوردی تا 
ڕادەیەکی زۆر، لەباری 
بەرژەوەندییەوە بە 

هەڵسەنگاندن 
لەگەڵ حیزب لە 
ڕۆژئاوادا، ساکارتر 

دەبێتەوە و
 نوێنەرایەتیی 

بەرژەوەندیگەلێکی 
کەمتر ئاڵۆز دەکات
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یەکەمی��ن هەنگاوەکانە، بۆ باش��تر ناس��ینی 
پرس��ی سیاسەت بە گشتی و دابەش بوون و 

گرووپە کۆمەاڵیەتییەکان بەتایبەتی. 
   لەپ��اش مارک��س، کۆمەڵێ��ک تیۆری��ی 
جۆراوجۆر دێنە ئاراوە کە پێ لەس��ەر بابەتی 
شرۆڤەی  دادەگرن.  کۆمەاڵیەتییەکان  کەلێنە 
پرسی سیاسەت لەپەراوێزی چەمکی کەلێنە 
کۆمەاڵیەتییەکان��ەوە، دەالقەیەک��ی نوێیە بۆ 
خوێندنەوەی دروس��تتر و بناژۆییتری مژاری 

حیزبی سیاسیش. 
کەلێن��ە  تایبەتمەندی��ی  گرینگتری��ن     
کۆمەاڵیەتییەکانی هەر س��ەردەمێک، ئەوەیە 
کە م��ەرج نیی��ە بەرهەمی پێویس��تییەکی 
پێکهاتەی فۆرماس��یۆن یان واڵتێکی تایبەت 
بن. بەپێچەوانەوە، ئ��ەوان دەتوانن بەرهەمی 
هەڵکەوت )مێژوویی و هت��د..( یان واقعێکی 
کۆنتر بن. واتا ئەو ڕاستییەی کە لە ڕۆژهەاڵتی 

ناویندا زۆر باو و زۆریش مانادارە. 
   لە مێژووی هاوچەرخ��دا، زۆربەی کەلێنە 
ڕۆژهەاڵت��ی  ناوچ��ەی  کۆمەاڵیەتییەکان��ی 
بەه��ۆی حاکمییەتی س��ەرەڕۆیانە  ناوی��ن، 
و حکوومەتگەل��ی س��ەرەڕۆ و ناوەندگ��ەرا و 
هەروەها بەهۆی دەس��ت تێوەردانی دەرەکی 
لە کاروباری خەڵکی ناوچەکە و پش��تیوانیی 
و  گەن��دەڵ  حکوومەت��ە  ل��ە  زلهێ��زەکان 
داپڵۆس��ێنەرەکان، نەک بە چارەسەرنەکراوی 
ماونەتەوە، بگرە، قووڵتری��ش بوونەتەوە. هەر 
دوو هۆکاری حاکمییەتی س��ەرەڕۆ و دەستی 
ئاساییی  دەرەکی، پێکەوە ڕەوتی چارەسەری 
پرس��ە کۆمەاڵیەتی و سیاس��ییەکانیان، لەم 
ناوچەیەدا، تووشی ڕاوەستان و قرتان کردووە 
و ڕۆژ ب��ە ڕۆژ گرفتی زۆرتر لەس��ەر کەلێنە 
کۆمەاڵیەتییە بەجێم��اوەکان کەڵەکە بوون و 
ژیان لە ناوچەکە و لە کوردس��تانیان کردووە 

بە پرسێکی تەواو ئاڵۆز. 
)ب��ە  نەتەوەی��ی  بەن��او  دەوڵەتگەل��ی     
الساییکردنەوە لە دەوڵەت – نەتەوە لە ڕۆژئاوا(، 
کە لە هەناوی حوکمڕانییەکانی عوس��مانی و 

سەفەوییەوە سەریان هەڵدا و کوردستان بەزۆر 
بە ئەوان��ەوە لکێندرا، میراتگ��ری کۆمەڵێک 
کەلێنی کۆمەاڵیەتی��ی زۆر قووڵ و مێژوویی 
ب��وون. ئەمان ل��ە ڕەوتێکی ئاس��ایی و لەبەر 
پێویستییەکی پێکهاتەیی و مێژوویی دروست 
نە بوون. بەڵکوو بەرهەمی پێگە و هەڵکەوتێک 
ب��وون کە تەنیا لەو س��ەردەمەدا )بە لێدوانی 

ماکیاڤێلیستی( زۆرترین بەختیان هەبوو. 
   واڵتی ئێران کە بەش��ێک لە کوردس��تانی 
داگی��ر ک��ردووە، یەکێ��ک ل��ە زەقترین و 
بەرچاوتری��ن وێنەکان��ی ئەو ج��ۆرە قەوارە 
سیاس��ییانەیە ک��ە میراتگ��ری کۆمەڵێ��ک 
کەلێن��ی کۆمەاڵیەتیی مێژوویییە. یەکێک لە 
قووڵترین کەلێنەکانیشی کەلێنی نەتەوەیییە. 
ئێ��ران وێنەی ئەو ج��ۆرە داگیرکەرانەیە کە 
حاش��ا لە بوونی کەلێن��ە کۆمەاڵیەتییەکان 
دەکات و هەوڵی س��ڕینەوەیان دەدات. بەاڵم 
ل��ە بەرانب��ەردا، لەالی کورد، ب��ە تاقیکاریی 
مێژوویی س��ەلمێندراوە کە وازی لە پرس��ی 
خۆی نەهێناوە و بەردەوام مانای بەخشیوە بە 

کەلێنی نێوان خۆی و داگیرکەر. 
   بۆی��ە ل��ە دووتوێ��ی م��ژاری کەلێن��ە 
کۆمەاڵیەتییەکانەوە دەتوانین باشتر شرۆڤەی 
چوارچێوەی حیزبی کوردی و بەهۆیش��یەوە 

خەسارناسیی حیزبی کوردی بکەین. 

چوارچێوەی حیزبی کوردی
ل��ە دۆخ��ی داگیرک��راودا، حیزب��ی کوردی 
تا ڕادەیەک��ی زۆر، لەب��اری بەرژەوەندییەوە 
ب��ە هەڵس��ەنگاندن لەگ��ەڵ حی��زب ل��ە 
ڕۆژئاوادا، س��اکارتر دەبێتەوە و نوێنەرایەتیی 
بەرژەوەندیگەلێکی کەمت��ر ئاڵۆز دەکات. واتا 
بەرژەوەندی��ی س��ەرەکیی حیزب��ی کوردی، 
وەک بەرژەوەندیی ڕەس��می و ڕێکخراوەیی، 
و   نەتەوایەتیی��ە  ماف��ی  دەس��تەبەرکردنی 
گرووپە  ئابوورییەکانی  بەرژەوەندیی��ە  لەگەڵ 
کۆمەاڵیەتییەکان��دا وەک حیزب��ی ڕۆژئاوایی 
تێک نەئااڵوە. بە پێچەوانەوە لەباری بەرنامە و 
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سیاسەتەوە ئاڵۆزتر و فرە ڕەهەندتر دەبێتەوە. 
واتا حیزبی ک��وردی، دەبێت کەموکووڕیی نە 
بوونی دەس��ەاڵت و سەروەری و حاکمییەتی 
نەتەوەیی��ش پ��ڕ بکاتەوە. حیزب��ی کوردی، 
دەبێت ئاڵتێرناتیڤی پێڤ��اژۆی بەکۆمەاڵیەتی 
بوونی تاکی کوردیش ئاراستەی کۆمەڵگاکەی 
خ��ۆی بکات. ئەمە ب��ەو مانایەیە، کە حیزبی 
کوردی زیاتر لە گرووپێکی تایبەت، بۆ ئەرک و 
داخوازێکی دیاریکراوی کاتی یان درێژخایەن، 

پێویستە ڕێبازیش بێت. 
   ب��ۆ ئەوەی ل��ە پەراوێزی م��ژاری کەلێنە 
کۆمەاڵیەتییەکان و لەس��ەرووی هەموویانەوە 
کەلێن��ی نەتەوایەتیی��ەوە، بڕۆینە ناو باس��ی 
حیزبی سیاس��ییەوە، دەبێت پێش��تر ڕێژەی 
 )Variable( مان��ادار بوون��ی بگۆڕەکانم��ان
لێکبدەین��ەوە. وات��ا بزانین بۆچ��ی کەلێنی 
کۆمەاڵیەتی هەیە و ئاماژە ڕوونەکانی کامانەن؟ 

و بە چ مێکانیزمێک کار دەکەن ؟ 
   بەپێ��ی کۆمەڵێ��ک ه��ۆکار و بەڵگ��ەی 
ڕوون، دەتوانی��ن بیس��ەلمێنین کە کەلێنی 
نەتەوەی��ی، ل��ە چوارچێوەی واڵت��ی ئێراندا 
گرینگترین و قووڵترین کەلێنی کۆمەاڵیەتییە 
و لە ڕاس��تیدا، بووە بە پرس��ێکی سیاس��یی 
زین��دوو. کەلێن��ی نەتەوەیی لە کوردس��تان 
)ی ڕۆژهەاڵت(دا، بەدرێژەی س��ەدەی پێشوو 
چاالکتری��ن و بەردەوامتری��ن کەلێ��ن بووە. 
نەتەوەیی��ەکان،  بزووتن��ەوە  س��ەرهەڵدانی 
سەرهەڵدانی حیزبی سیاس��یی لە بەستێنی 
پرس��ی نەتەوەیی��دا، بزووتن��ەوە چەکدارانە 
جیاوازەکان، پشتیوانییی بەردەوامی کورد لە 
جوواڵنەوە شوناس��خوازانەکان و هتد.. هەموو 
ئاماژەی ڕوونی سیاس��ین بۆ قورسایی و قووڵ 
بوون��ی کەلێن��ی نەتەوەیی ل��ە چوارچێوەی 
جوگرافیایەک��ی س��ەپێندراوی وەک ئێراندا. 
حاشاهەڵنەگرتر لە هەمووی ئەمانە، ئەوەیە، کە 
پرسی نەتەوەیی هەموو بیاڤەکانی ژیانی تاک 
و کۆمەڵی کوردەواریی تەنیوەتەوە و لە قاڵبی 
هێماکان��دا، دنیابینییەکی تایبەتی ئافراندووە، 

ک��ە خۆی بە کوردانە دەناس��ێنێت و ئاوەزی 
کوردی ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر گەمەی جوانیناسانە 
بە توخم و بیچمەکانی ئەو دنیابینییە دەکات. 
   لە الیەکی تریشەوە، بە شرۆڤەی ناوەرۆکی 
وێژمانە سیاس��ییەکان، لە ژینگەی سیاسیی 
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تاندا، دەتوانین قورساییی 
پرس��ی کورد هەڵبسەنگێنین. بۆیە، بە گشتی 
دەکرێت ل��ە چوارچێ��وەی لێکۆڵینەوەیەکی 
تایبەتدا، باس��ی ڕەهەندەکانی بوونی کەلێنی 
نەتەوەی��ی ل��ە ن��او جوگرافی��ای ئێراندا و 
باس  تێروتەس��ەلی  بە  تایبەتمەندییەکان��ی، 

بکرێن، کە ئامانجی ئەم نووسراوەیە نییە. 
   یەکەم ئاکامی مەنتقیی هە بوونی کەلێنی 
نەتەوەی��ی لە ئێراندا و زیندوو بوونی پرس��ی 
کورد و هەروەها، بەبێ چارەسەر مانەوەی ئەو 
پرسە، ئەوەیە کە خاکی کوردستان داگیر کراوە 
و ئێران واڵتێکی داگیرکەرە. یەکەمین حیزبی 
کوردی��ی هاوچەرخی��ش، لە بەس��تێنی ئەم 
واقعەدا دروس��ت بوو. واقعێک کە مێژوویەک 
لە بەرەنگاری، خەباتی سیاس��ی، بزووتنەوەی 
سیاسی و حیزبی سیاس��یی بەرهەم هێناوە. 
حیزبی دێموکراتی کوردستان، بە دامەزراندنی 
کۆماری کوردس��تان لە زۆرتر لە حەوت دەیە 
پێ��ش ئێس��تادا، پێش هەموو ش��ت ئەوەی 
سەلماند کە پرسی کورد پرسێکی جددییە و 
خاوەنی قورساییی خۆیەتی. گرینگ نییە کە 
لە چ هەلومەرجێکدا و بەهۆی کام هەڵکەوتەوە 
کۆماری کوردستان دامەزرا. گرینگ قوواڵیی 
و قورس��اییی پرس��ێکە کە ل��ە هەلومەرجی 
گونجاودا هێزی ڕێکخس��تن و جووڵەی هەیە 
و بەردەوام و قۆناغ بە قۆناغیش پێی لەس��ەر 

دادەگرێت.
   کەلێنی نەتەوەیی و جۆری پێوەندیی کورد 
و ئێ��ران، بەرهەمی بابەتێک��ی هزریی ڕووت 
و پاس��او و لێکدانەوەیەکی ڕۆش��نبیری نییە. 
ئەم پێوەندییە، بەرهەمی کۆمەڵێک ڕووداوی 
کۆمەاڵیەتیی��ە  هاوپێوەندی��ی  و  مێژووی��ی 
کە لە قوواڵیی��ی بەرژەوەندیگەل��ی ڕوون و 
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بابەتیانەی مرۆڤی کوردەوە سەریان هەڵداوە. 
بەرژەوەندیگەلێ��ک، ک��ە ڕۆژ ب��ە ڕۆژ زیاتر 
سنووری نێوان ئێمە و ئەوان تۆختر دەکاتەوە. 
بۆیە  لەگەڵ ئەوەی ئاس��ایی و چاوەڕوانکراوە 
کە حیزی کوردی، لە بەستێنی ئەم کەلێنەدا 
دروس��ت بب��ن، لەالیەکی تریش��ەوە، وەک 
شرۆڤەی سیاسی دەکرێت پێشبینی بکرێت، 
نەناس��ینی ئەم ڕاس��تییە لەالی��ەن حیزبی 
کوردییەوە، بوونی ئەو حیزبە تووشی ئاریشەی 

جددی دەکات. 
   وێ��ڕای وێناکردن��ی قورس��اییی پرس��ی 
نەتەوەی��ی لە کوردس��تان )ی ڕۆژهەاڵت(دا، 

ب��ەاڵم نابێ هێ��ز و کاریگەریی 
کۆمەاڵیەتییەکان��ی  کەلێن��ە 
دیک��ەی کۆمەڵی ک��وردەواری 
و ل��ە س��ەروویانەوە کەلێن��ی 
لێرەوە  بکرێن.  لەبیر  چینایەتی، 
کۆمەڵێ��ک کەلێن��ی مێژوویی، 
پێکهاتەیی و هتد.. یەکتر دەبڕن 
و لەژێ��ر کاریگەری��ی دۆخ��ی 
کوردس��تاندا،  بوونی  داگیرکراو 
ماتریس��ێکی هێندەی تر گرژ و 
ئاڵۆز لە ئاس��ۆی پرس��ی کوری 

وێنا دەکەن.  
   ل��ە دۆخی پ��ڕ گرێکوێرەی 
کورد ل��ە کوردس��تانی ئێراندا، 

حیزب��ی ک��وردی دەبێت بە هەس��تیارییەوە 
مامەڵ��ە  لەگەڵ ئەم دوو کەلێنە س��ەرەکییە 

کۆمەاڵیەتییەدا بکات. 
لەتەنیش��ت کەلێن��ی نەتەوەیی��دا، کەلێنی 
چینایەتی، لە کوردستانی بن دەستی ئێراندا، 
یەکێ��ک لە گرینگترین و ه��ەرە چاالکترین 
کەلێنەکان��ە. وەه��ا کەلێنێ��ک، لەالیەکەوە 
بەه��ۆی ڕۆژانە ب��وون و بەرهەس��ت بوونی 
و لەالیەک��ی دیک��ەوە، بەهۆی پاش��خانێکی 
ڕۆش��نبیریی تایبەت��ەوە، بەس��تێنێکی لەبار 
بووە بۆ س��ەرهەڵدان و دروست بوونی حیزبی 
سیاسی. بەاڵم، بەپێی مێژووی حیزبی سیاسی 

دەبیندرێت،  ڕۆژهەاڵت��دا،  کۆمەڵگاکان��ی  لە 
ک��ە لە زۆرب��ەی کات��دا پاش��خانە هزری و 
ڕۆش��نبیرییەکە، کە بژاردەی سیاس��ی تێیدا 
دەوری سەرەکیی گێڕاوە، بەسەر لێکدانەوە و 
ناس��ینی  ڕاست و دروس��تی دۆخی سیاسی 
و کۆمەاڵیەتی��ی کۆمەڵگادا زاڵ ب��ووە. بۆیە 
حیزب��ە چینایەتیی��ەکان، زۆربەی کات نەک 
پرس��ەکانی کۆمەڵگا چارەس��ەر  نەیانتوانیوە 

بکەن، بگرە، هێندەی تر ئاڵۆزیان کردووە. 
   بابەتێکی گرینگ لەم پێوەندییەدا، چەشنی 
مامەڵەکردنی حیزبی کوردی لەگەڵ کەلێنی 
چینایەت��ی ل��ە کوردس��تاندایە. یەکێک لەو 
ئاس��تەم کەس��ایەتییە سیاسی 
و سیاس��ەتڤانانەی کە بەڕوونی 
دوواوە،  بابەت��ە  ئ��ەم  لەس��ەر 
دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو 
ناوبراو لە »کورتەباس��ێک  بووە. 
لەس��ەر سۆس��یالیزمدا« دەڵێت 
ک��ە، حیزبەکەی ئ��ەو )حیزبی 
ئێران(،  کوردستانی  دێموکراتی 
بایەخ بە چارەسەرکردنی پرسی 
چینایەتی  پرس��ی  و  نەتەوەیی 
ل��ە کوردس��تان دەدات و ب��ە 
تێروتەس��ەلی باس لە چییەتی 
و چەشنی مامەڵەکردن  لەگەڵ 
دەکات.  پرس��ەدا  دوو  ئ��ەو 
ڕوانگەیەکی وەها، لە خوێندنەوەیەکی قووڵی 
کۆمەڵگا و پرسەکانیەوە سەرچاوە دەگرێت و 
بەرەو چارەس��ەری بەکردەوە و بنەڕەتیی ئەو 

پرسانە هەنگاو دەنێت. 
   بەه��ۆی ڕاب��ردووی حی��زب و ڕەوت��ە 
چییەتیی  دەکات  پێویست  چینایەتییەکانەوە 
کەلێنی چینایەتی لە کوردستان )ی بندەستی 
ئێران( و پێوەندیی  لەگەڵ پرس��ی نەتەوەیی 

ڕوون بکرێتەوە. 
   پرس��ی نەتەوەی��ی، ل��ە کوردس��تان )ی 
ڕۆژهەاڵت( دا پرس��ی هەمەکی و گشتگیرە و 
پرسی چینایەتی بەدوایدا دێت. وەک ئەوەی 

 کەلێنی 
نەتەوەیی و 

جۆری 
پێوەندیی کورد 

و ئێران، 
بەرهەمی 

بابەتێکی هزریی 
ڕووت و 
پاساو و 

لێکدانەوەیەکی 
ڕۆشنبیری 

نییە
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پێشتریش ئاماژەی پێ کرا، دۆخی داگیرکراو 
بوونی کوردستان، ئەم ڕاستییەی سەپاندووە. 
بۆیە، ئەمە پاس��اوێکی هزری و س��ەلێقەیی 
نییە. لێ��رەدا، بەکورتی ئاماژە بە هێندێک لە 

هۆکارەکانی ئەم بانگەشەیە دەکرێت. 
 پرسی نەتەوەیی، بەپێی ئەزموونی مێژوویی، 
بەهێزترین دینامیزمی بزووتنەوەکانی کۆمەڵی 
کوردەواری بووە. وات��ا کۆمەڵگای کوردەواری 
لەبەر ه��ۆکاری کورد ب��وون زۆرتر و خێراتر 

دەبزوێن. 
 زۆربەی وێژمانە سیاس��ییەکان، لە مێژووی 
هاوچەرخی کورددا، بە چەشنێک خوێندنەوەی 
پرسی کورد و پێناسەی دنیای کوردانە و زەق 
کردنەوەی ڕەهەندێک��ی تایبەتی ژیانی کورد  

بوون. 
 کەلێنی چینایەتی لە کوردستان، کەلێنێکی 
پێکهاتەیییە، کە بەش��ێکی زۆری دەستکردی 
داگیرک��ەر و سیس��تەمە سیاس��ییەکەیەتی. 
ب��ۆ پڕکردنەوەی ئەم کەلێن��ە، یەکەم هەنگاو 
پێویستە سیستەم بگۆڕدرێت. کەچی سیستەم 
ل��ە حاکمیی��ەت و بااڵدەس��تیی الیەنێکەوە 
سەرچاوە دەگرێت، کە نەک مل بۆ گۆڕانکاری 
نادات، بەڵکوو زۆر لێبڕاوانە هەوڵی تواندنەوە و 
سڕینەوەی شوناسی جیاوازی کوردانە دەدات. 
بۆیە، دیس��ان هەنگاوی یەک��ەم دەگەڕێتەوە 
س��ەر چارەس��ەری پرس��ی نەتەوەی��ی. ب��ە 
واتایەکی تر، حیزبێکی کوردی کە بانگەشەی 
چارەس��ەری پرسی چینایەتی لە ئێراندا بکات، 
بەرەوڕووی چەندین پێکدژ بوون و پارادۆکسی 
ج��ددی دەبێت��ەوە. ئەوەی، لەپ��اش ئەوە کە 
وەک کوردێ��ک، وە بەهۆی ک��ورد بوونەوە لە 
س��ەرەتاییترین مافەکانی بێب��ەش کراوە، بە 
کام هێز پرس��ی چینایەتی چارەسەر دەکات؟ 
ب��ە کام ڕەوایییەوە وەک ک��ورد نوێنەرایەتیی 
فارس و نەتەوەکانی دیکەی جوگرافیای ئێران 
دەکات، بۆئ��ەوەی کەلێن��ی چینایەتیی��ان بۆ 
چارەسەر بکات ؟ ئەویش لە هەلومەرجێکدا کە 
نەتەوەی خەڵکی بە درێژەی س��ەدەی پێشوو 

س��ەلماندوویەتی کە لەپێناو ب��ەردەوام بوونی 
دەستڕۆیش��تنی خۆیدا تەنان��ەت چاو لە مافە 
کۆمەاڵیەتییەکانی خۆیشی دەپۆشێت. و هتد...
 بەهۆی لێهاتووییی تاکەکەس��ی و جووڵەی 
کۆمەاڵیەتیی��ەوە، ت��ا ڕادەی��ەک، جێگۆڕکێی 
ناوخۆی��ی لە پێگ��ەی کۆمەاڵیەتیی تاکەکاندا 
ڕوو دەدات و بەم هۆیەوە، ئەگەرچی سروشتی 
کەلێن��ی چینایەت��ی بەگش��تی ناگۆڕدرێت، 
بەاڵم، لە زب��ری و ڕەق بوونی کەم دەکاتەوە. 
بۆیە بەس��تێنی کەلێن��ی چینایەتی بگۆڕتر و 
کاتیترە. بەاڵم ئاس��تەنگەکانی بەردەم شوناسە 
بەکۆمەڵەکان )بەتایبەت شوناس��ی نەتەوەیی( 
و گ��رووپ و هێ��زە نەتەوەیی��ەکان لە الیەن 
حاکمییەت��ەوە، نەگۆڕت��ر و توندوتۆڵترن. واتا 
شوناس��ی نەتەوەیی بەپێی سرووش��تی خۆی، 
بابەتێکی بەکۆمەڵە و لە ئاستی تاکەکەسیدا مانا 
هەڵناگرێت. بۆی��ە مێکانیزمی هێور بوونەوەی 
ئاس��تەمتر و ڕەقوتەقترە. دەن��ا مەگەر بەهۆی 
سڕانەوەوە بێت، کە ئەوە مژاری ئەم وتارە نییە. 
   بەکورت��ی، کۆمەڵێک کەلێنی جۆراوجۆر و 
فرەچەشن لە جوگرافیای ئێراندا بوونی هەیە. 
ل��ە ناویاندا، کەلێنی نەتەوەی��ی و چینایەتی 
لەس��ۆنگەی چەش��نی  ئەوانن.  قووڵترین��ی 
مامەڵەکردنی حیزبی کوردی  لەگەڵ پرس��ی 
نەتەوەیی و پرسی چینایەتییەوە، جیاوازییەکی 
هەس��تیار و ورد دەردەکەوێ��ت، ک��ە وێڕای 
ئ��ەوەی کە پێناس��ە و پێکهات��ەی حیزبێک 
دەگۆڕێت، لەس��ەر چارەنووس��ی ک��ورد بە 
گشتیش کاریگەرە. واتا چەشنی خوێندنەوەی 
ئەم دوو پرسە لەالیەن حیزبێکی کوردییەوە، 
ئەو دەخاتە ڕیزبەندی بزووتنەوەیەکی سیاسی 

یان بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتییەوە. 
پرس��ی کورد، لە خۆیدا پرس��ێکی سیاسییە 
و بۆ چارەسەر پێویس��تی بە بزووتنەوەیەکی 
داش��کاندنێکی  ج��ۆرە  ه��ەر  سیاس��ییە. 
بزووتن��ەوەی سیاس��یی ک��ورد و داخ��وازە 
سیاس��ییەکانی بۆ بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیتی 
و مافە کۆمەاڵیەتییەکان هەڵەیەکی گەورەی 
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سیاس��ی و کۆمەڵناسانەیش��ە. وات��ا پرس��ی 
کورد لە ج��ۆری بزووتنەوەیەکی سیاس��یدا، 
هەمەکیی��ە و دەتوانێ��ت چارەس��ەری کۆی 
بەاڵم  لەخۆبگرێت.  کۆمەاڵیەتییەکان  پرس��ە 
پێچەوانەکەی ڕاس��ت نییە و هیچ یەکێک لە 
داخ��وازە کۆمەاڵیەتییەکان، ب��ە تەنیا ناتوانن 

پرسی نەتەوەییی کورد چارەسەر بکەن. 
ل��ە کۆتاییدا، دەکرێت ئاماژە بەوە بدرێت، کە 
وێژمان��ی نەتەوەیی خاڵی هاوبەش و هەروەها 
خاڵ��ی بەهێ��زی حیزبی کوردیی��ە. وێژمانی 
نەتەوەی��ی پێش��مەرجی ژیان��ی سیاس��یی 
حیزب��ی کوردییە. الدان ل��ە توخم و بیچمە 
س��ەرەکییەکانی وێژمان��ی نەتەوەیی، بەپێی 
ئەزموونی سیاسی لە کوردستان، هێڵی سوور 
بووە و هەیە. بەاڵم، ئەوەی کە حیزبی کوردی 
دەگەیەنێتە لووتکە، چەشنی لێک گرێ دانی 
ئەو وێژمانە نەتەوەیییە وپرسی کوردە  لەگەڵ 
پرسە کۆمەاڵیەتییەکان. هەر لەم سۆنگەیەوە، 
بابەتی یەکگرتوییی سیاس��ی لە نێوان حیزبە 
ڕاس��تەقینەی  نوێنەری  )وەک  کوردییەکاندا 
بەرژەوەندییە جیاوازەکان( دەبێتە سەرەتایترین 
پێشمەرجەکانی هەر جۆرە سیاسەتێکی ڕاست 
و واقعبینان��ە. یەکگرتووییی��ەک، کە وێڕای 
ڕێزگرتن لە جیاوازییە هەبوو و ئاس��اییەکانی 
کۆمەڵی کوردەواری، خاڵی هاوبەش��ی کورد 
بوون زەق دەکاتەوە. بۆیە، هەرجۆرە پەرتەوازە 
بوونێکی ئیدێئۆلۆژیک و یان دابەش بوونێکی 
ناواقع��ی و کۆڕبەندییانە )مەحفەلی(، دەچێتە 
ڕیزی خەسارەکانی حیزبی کوردییەوە. حیزبی 
کوردی دوو جۆر خەس��اری ب��اوی ڕێکخراوە 
خەس��اری  کرووە.  ئەزموون  سیاس��ییەکانی 
بەرنامە و سیاس��ەت، بە الدان ل��ە وێژمانی 
نەتەوەیی و هەروەها خەساری پێکهاتەیی، بە 

دابەش بوون و دابڕانی سەلێقەیی. 
   هەوڵدان بۆ قەرەبووکردنەوەی خەسارەکانی 
حیزبی ک��وردی، دەبێت بەهۆی بەهێز بوونی 
بزووتنەوەی سیاس��یی کورد و سەرکەوتن و 

دەسکەوت بۆ حیزبی کوردیش. 



ئاماژه
پرسیاری سەرەکی کە ئەم وتارە ئەیەوێت واڵمی بداتەوە ئەوەیە کە »ماف« چ واتایەکی هەیە و ئایا 
کورد وەکو کۆمەڵگەیەکی پێکهاتوو لە مرۆڤە کوردەکان، خاوەنی مافگەلێکی جیاواز لە تاکە کوردە 
پێکهنەرەکانی خۆیەتی یا نا؟ ئەگەر واڵمی ئێمە ئەرێ بێت ئەوا کاتێک ئێمە باس لە مافی کورد 
دەکەین دەبێ کورد وەکوو بوونەوەرێکی زیندووی خاوەن مافی جیاواز لە ئەندامەکانی چاو لێ 

بکەین و بەم ڕوانگەیەوە مافەکانی و چۆنیەتیی بەکارهێنانیان باس بکەین.

کورد و چینی سێهەمی مافەکانی مرۆڤ 

جوامێر زاگڕۆس
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پێشەکی
زۆرتر لە س��ەد س��اڵە کورد لە جۆگرافیای 
کوردس��تان ب��ە ه��ۆی داب��ەش ب��وون و 
ژێردەستەیی لە چوارچێوەی بزووتنەوە یەک 
ل��ە دوای یەک��ەکان و تەنان��ەت لە ڕێگای 
چاالکییە تاکەکەس��ییەکان داوای مافەکانی 
خۆی لە دەوڵەتان و نەتەوە سەردەستەکانی 
دەکات ب��ەاڵم هی��چ کات نەیتوانی��وە ب��ە 
ش��ێوازێکی ورد و زانس��تی پێناسەیەک لە 
چەمکی »ماف« و ئ��ەو مافانەی کە بۆ خۆی 
بە ڕەوای��ان دەزانێت و داوایان دەکات بخاتە 
بەر دەست. هەر ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی 
کە زۆربەی نووس��ەران و سیاسەتمەداران و 
چاالکانی سیاسیی کورد کاتێک ڕووبەڕووی 
ئەم پرس��یارە دەبنەوە کە ئێ��وە چیتان لە 
دەوڵەت دەوێت، تەنی��ا بە هێنانەوەی چەند 
نمونەی گش��تی لە مافەکان واڵم دەدەنەوە 
و لە بەرامبەر پرس��یاری دواتر کە ئەڵێت خۆ 
ش��ارۆمەندانی دیکەی واڵتیش ل��ەم مافانە 
بێ بەش��ن و ئەی ئیدی بۆچ��ی ئێوەش لە 
چوارچێوەی بزووتنەوەیەکی مەدەنیدا داوای 
مافەکانی خۆتان ناکەن، هیچ واڵمێکیان پێ 

نامێنێت و دەکەونە پتەپت.
هۆکاری ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی 
لێکۆڵینەوەیەکی ورد و زانستییانەی مێژووی 
چەمکی م��اف و گۆڕانکارییەکانی بە زمانی 
کوردی. ئەم وتارە بەم قەب��ارە بچووکەیەوە 
بێگومان ناتوانێت ئەم کەلێنە پڕ کاتەوە و ئەم 
کارە دەبێ ل��ە دووتوێی کتێبێکی قایم و لە 
الیەن چەند کەسێکی شارەزاوە بکرێت بەاڵم 
وەک��وو هەنگاوێکی س��ەرەتایی، لەم وتارەدا 
تیش��ک دەخەینە س��ەر بڕێ��ک ڕەهەندی 
پەیوەست بەچەمکی »ماف«و مافەکانی کورد 
وەکوو کۆمەڵگەیەکی جیاواز لە ئەندامەکانی 
و هەروەها لە کۆمەڵە و کۆمەڵگەکانی دیکە.

پرسیاری سەرەکی کە ئەم وتارە ئەیەوێت 
واڵمی بداتەوە ئەوەیە کە »ماف« چ واتایەکی 
هەیە و ئایا کورد وەکو کۆمەڵگەیەکی پێکهاتوو 

لە مرۆڤ��ە کوردەکان، خاوەن��ی مافگەلێکی 
جیاواز لە تاکە کوردە پێکهنەرەکانی خۆیەتی 
یا ن��ا؟ ئەگەر واڵمی ئێمە ئ��ەرێ بێت ئەوا 
کاتێ��ک ئێمە باس لە ماف��ی کورد دەکەین 
دەب��ێ کورد وەک��وو بوونەوەرێکی زیندووی 
خاوەن ماف��ی جیاواز ل��ە ئەندامەکانی چاو 
لێ بکەین و ب��ەم ڕوانگەی��ەوە مافەکانی و 

چۆنیەتیی بەکارهێنانیان باس بکەین.
ب��ۆ چوون��ە ناوی ئ��ەم باس��ەش دەبێ 
س��ەرەتا، پێناس��ەیەک لە چەمکی »ماف« و 
گۆڕانکارییەکان��ی بدەینە دەس��ت کە ئاوەها 
بابەتێک لە کڕۆکدا بابەتێکی فەلس��ەفییە و 
لە چوارچێوەی فەلس��ەفەی مافدا تیش��کی 
دەخرێتە سەر بەاڵم لەم وتارەدا دوای خستنە 
ڕووی ڕەهەندە فەلسەفییەکەی، دەچینە سەر 
ڕەهەندەکانی پەیوەست بە مافی نێونەتەوەیی 

و ماف مرۆڤیش.

پێناسەی ماف
لە زمان��ی کوردیدا چەمکی »ماف« دو واتای 

هەیە: 
1 لە بەرامبەر وش��ەی »law« لە ئینگلیزیدا 
بە واتای لقێکی زانس��تی ک��ە لە زانکۆکاندا 
دەخوێندرێ��ت و باس لە سیس��تەمە مافییە 
جیاجیاکان��ی جیهان دەکات ک��ه لە زمانی 
فارسیشدا »حقوق«یان بۆ داناوە. هەر کاتێک 
مەبەستی ئێمە لە بەکارهێنانی وشەی »ماف« 
لەم واتایەدا بێت، ئەوا ش��ێوازی کۆی نییە و 

بۆ نمونە ناتوانین بڵێین »زانستی مافەکان«.
 »right« 2 لە هەمبەر وش��ەی ئینگلیس��یی
دایەکە، واتای ج��ۆرە تازیاری و ئیمتیازێک 
دەگەیێنێ��ت و لەم واتایەدا لە زمانی کوردی 
دەتوانین بە شێوازی کۆ بە کاری ببەین و بۆ 
نمونە بڵێین مافەکانی مرۆڤ. لە فارس��یدا بۆ 
ئەم واتایە »حق« بۆ شێوازی تاک و«حقوق«یان 

بۆ شێوازی کۆ داناوە.
لەم وتارەدا کە باس��ی مافی کورد وەکو 
کۆمەڵگە و بوونەوەرێکی س��ەربەخۆ و جیاواز 
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ئەوا مەبەس��تمان  ئەندامەکانی دەکەین،  لە 
وات��ای دوهەمیەت��ی و دەتوانی��ن بڵێی��ن 
مافەکانی کورد. هەر بەم بۆنەیەوە کارمان بە 
واتای یەکەمی مافەوە نییە و لە س��ەر واتای 

دووهەمی قسە دەکەین.
ه��ەر بەو چەش��نەی ک��ە لە زانس��تە 
مرۆیییەکاندا، لە پێناسەکردنی زۆربەی چەمکە 
گرنگەکان جیاوازیی بیروڕا هەیە، س��ەبارەت 
بە پێناس��ەکردنی چەمک��ی »ماف«یش هەر 
ئەم جیاوازییە هەیە و ناتوانین پێناسەیەکی 
وردبینان��ە و گشتپەس��ەند ل��ەم چەمکە بە 
دەستەوە بدەین: هۆی ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ 

ئەوەی کە ئێمە لە بەکارهێنانی 
چەمک و وش��ەی ماف گشت 
 جارێک یەک مەبەستمان نییە 
و مەبەس��تی ئێمە لەم وشەیە 
دەتوانێ��ت یەکێک ل��ەم چوار 

شتە بێت:
1 ماف وەکوو داخوازی]1[

بۆ نمونە کاتێ��ک دەڵێین من 
1٠٠ هەزارم بە الی تۆوەیە ئەوا 
من مافی ئەوەم هەیە کە داوای 
ئ��ەو 1٠٠ هەزارە ل��ە تۆ بکەم 
و تۆش ئەرکی ئەوەت لە س��ەر 
ش��انە کە 1٠٠ هەزارەکەم پێ 
هەمبەر  لە  )داخوازی  بدەیەوە. 

ئەرکی]2[ کەسی بەرامبەردا(
2 ماف وەکوو تازیار و ئازادی]3[

وەک��وو مافی ئازادی��ی ڕادەربڕین یان مافی 
ئازادیی بیروڕا. لەم چەش��نەدا ماف و ئەرک 
پێکەوە نەبەس��تراونەتەوە و کاتێک دەڵێین 
کەس��ی »ئەلف« مافی دەربڕین��ی ئازادانەی 
بۆچوون��ی خۆی هەیە واتای ئ��ەوە نییە کە 
کەسی »ب« ئەرکی دابین کردنی بارودۆخی 

گونجاو بۆ ئەو دەربڕینەی لە ئەستۆدایە.
3 ماف وەکوو دەسەاڵت]٤[

بۆ نمونە خاوەنی ئۆتۆمبێلێک دەس��ەاڵت و 
ماف��ی ئەوەی هەی��ە ئۆتۆمبێلەکەی بە هەر 

کەس��ێک کە پێی خۆش��ە بفرۆش��ێت یان 
بیبەخشێت.

4 ماف وەکوو پارێزبەندی]5[
ئەگەرکەس��ی ئەلف ل��ە هەمبەر ش��تێکدا 
پارێزبەندی��ی هەبێ��ت وات��ای ئەوەی��ە کە 
الیەنەکانی بەرامبەر ناتوانن پێوەندیی »ئەلف« 
بەو ش��تە بگۆڕن. بۆ نمون��ە دەوڵەتەکان لە 
جیهان��ی ئەمڕۆدا ناتوانن ش��ارۆمەندانیان لە 
مافی بەش��داری لە هەڵبژاردن بێبەش کەن 
و ش��ارۆمەندان لە بەکارهێنان��ی ئەم مافەدا 

پارێزبەندییان هەیە.
هەر بە پێی ئەم چەشنە مافانە لە بڕێک 
فەرهەنگی مافی��دا لە هەمبەر 
وش��ەی »right« نووس��یویانە: 
ئیمتی��از؛  ی��ان  »دەس��ەاڵت 
ڕێگاپێدراوی لە کردنی شتێک 
)ئەنجامدانی کارێک(؛ شیاوەتیی 
یاس��ایی یان دادپەروەرانە یان 
ئاکاریی )ئەنجامدانی( ش��تێک، 
ئازادییەک��ی تاکەکەس��ی« کە 
مافەکان��ی  چەش��ن  هەم��وو 

سەرەوە لە خۆ دەگرێت.

ــی مرۆڤ  ــی ماف قۆناخەکان
و  ــاک  ت ــوو  وەک ــرۆڤ  )م
ــوو کۆمەڵگا و  ــرۆڤ وەک م

کۆمەڵەیەکی مرۆیی(
پێش چوونە نێو ئەم باس��ە پێویس��تە ئاماژە 
ب��ەم خاڵ��ە بکەین ک��ە لە دەس��تەواژەی 
»مافی م��رۆڤ« )human rights(، س��ەرەتا 
مەبەس��تی ئێم��ە لە م��رۆڤ، تاک��ەکان بە 
ب��ێ لەبەرچاوگرتن��ی بەس��تراوەییان ب��ە 
کۆمەڵگەیەکی تایبەت��ی مرۆییەوە بوو بەاڵم 
ئەمڕۆکە ئیدی تاکەکان بە شێوازی سەرەوە، 
تەنیا بەرباسانی مافی مرۆڤ نین و کۆمەڵگە 
و کۆمەڵە مرۆیییەکانیش وەکوو بوونەوەرێکی 
خاوەن مافی جیاواز لە تاکە پێکهێنەرەکانیان 
و کۆمەڵگەکان��ی دیکە چاویان لێ دەکرێت. 

هەر بەو 
چەشنەی کە لە زانستە 

مرۆیییەکاندا،
 لە پێناسەکردنی
 زۆربەی چەمکە 

گرنگەکان جیاوازیی 
بیروڕا هەیە، 
سەبارەت بە 
پێناسەکردنی

 چەمکی »ماف«یش هەر 
ئەم جیاوازییە

 هەیە
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هەر بۆی��ە نابێت تێڕوانین��ی ئێمە بۆ مافی 
مرۆڤ تێڕوانینێکی نەریتیانە بێت و وابزانین 
ک��ە تەنیا مرۆڤەکان بەرباس��ن. ئێمەش لەم 
وت��ارەدا، کورد وەک��و کۆمەڵگەیەکی جیاواز 
لە تاکەکانی ئەندام��ی دەخەینە بەر باس و 

کارمان بە مافی تاکی کوردەوە نییە.
ل��ە باس��ی قۆناخەکانی ماف��ی مرۆڤدا، 
نامانەوێت باس��ی مێژووی گەشەکردنی ئەم 
چەمکە بکەین بەڵکوو بۆ چوونە نێو باسەکە، 
ب��ە کورتی ئاماژە ب��ە قۆن��اخ و چینەکانی 
مافەکانی مرۆڤ و جیاوازییەکانیان دەکەین 
بەاڵم دەب��ێ ئەوە بزانین ک��ە مافی مرۆڤ، 

خ��ۆی ب��ە ب��ەراورد لەگ��ەڵ 
لقەکانی دیکەی زانستی مافدا، 
تەمەنی  و  نوێی��ە  دیاردەیەکی 
کەمە هەر چەند سەرەڕای ئەم 
تا ڕادەیەک  تەمەنە کەمەشەوە 
گەشەی باش��ی کردووە و لەم 
ڕەوت��ی گەشەکردنەش��دا ب��ە 
بیرمەندانی  زۆرب��ەی  ب��ڕوای 
بوارەکە، سێ قۆناخی سەرەکیی 

تێپەڕاندووە:
قۆناخی یەک��ەم: قۆناخی مافە 

ژیاری و سیاسییەکان
قۆناخ��ی دووه��ەم: قۆناخ��ی 
و  ئابووری-کۆمەاڵیەتی  ماف��ە 

فەرهەنگییەکان
قۆناخی س��یهەم: قۆناخی مافە هاوپێوەندی 

)کۆمەڵی(یەکان.
کێشانی س��نوورێک لە نێوان ئەم قۆناخانە و 
تەنان��ەت دیاری کردنی جیاوازییەکانیان زۆر 
ئەستەمە و هەر بۆیەش بڕێک لە بیرمەندانی 
بوارەکە، ئەم دابەش��کارییەیان پێ درووست 

نییە.
»کارل واساک« کە لەگەڵ »کبا ئێمپای« 
بیرۆکەی چینی سێهەمی مافەکانی مرۆڤیان 
هێناوەتە گۆڕێ، بە ش��وێن پاس��اوهێنانەوە 
و بەڵگاندن��ی ه��ۆکاری ئەم دابەش��کارییە 

و جۆنیەتی��ی دانان و جیاکردنەوەی س��ێ 
چینەکەی مافی م��رۆڤ بە کەڵک وەرگرتن 
لە بنەم��اکان یان دروش��مە بەناوبانگەکانی 
شۆڕش��ی فەرانس��ا )1789( واتا »ئازادی«، 
»یەکس��انی«، »برایەتی« دەڵێت چینی یەکەم 
وات��ا مافە سیاس��ی و ژیارییەکان، لە س��ەر 
بنەمای »ئازادی« دانراون: چینی دووهەم واتا 
مافە ئابووری-کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان 
لە سەر بنەمای »یەکسانی« و چینی سێهەم 
واتا مافەکانی هاوپێوەندی لە س��ەر بنەمای 
»برایەتی«. ئەو چین��ی یەکەمی مافەکان بە 
مافە نەرێنییەکان ناو دەبات واتا دەوڵەت هیچ 
ئەرکێکی ئەرێنیی بۆ هاتنەدیی 
ئ��ەم مافان��ە نیی��ە. چین��ی 
دووه��ەم یان ماف��ە ئابووری-
فەرهەنگییەکان  و  کۆمەاڵیەتی 
و  ئەرێنی��ن  مافگەلێک��ی 
دەوڵەت و بەرپرس��ەکانی دەبێ 
ب��ۆ وەدیهێنانی��ان هەن��گاوی 
پێویس��ت هەڵبگرن. هەرچەند 
جیاوازی��ی ئاماژە پ��ێ کراو لە 
دەتوانێ��ت  تیۆریی��ەوە  ڕووی 
س��ەرنجڕاکێش بێ��ت ب��ەاڵم 
دەتوانێ��ت  ک��ردەوەدا  ل��ە 
پش��تیوانییەکی کەمتر لە مافە 
سیاسی و ژیارییەکانی بە شوێندا 
بێت. واساک بڕوای وایە کە چینی سێهەمی 
مافەکانی مرۆڤ لە س��ەر بنەمای برایەتی و 
هاوپێوەن��دی دانراوە و ئ��ەم مافە بەکۆمەڵ 
و گرووپییان��ە لە هەمبەر چین��ی یەکەم و 
دووه��ەم -کە لە ڕووی کرۆکەوە مافگەلێکی 
تاکەکەس��ی دێن��ە ئەژمار- ج��ێ دەگرن. 
ل��ە ڕوانگەی ئەودا، ئ��ەم مافانە واڵمێکن به 

دیاردەی هاوپێوەندیی دووالیەنەی جیهانی.
ئێمە لەم وتارەدا وێڕای پەس��ەندکردنی 
ئەم دابەشکارییە، کارێکمان بە چینی یەکەم 
و دووهەم��ی ئەم مافانە نییە و باس��ەکەمان 
لە س��ەر چینی س��ێهەمە و ه��ەر بۆیە بێ 

پرسیاری 
سەرەکی کە ئەم 

وتارە ئەیەوێت واڵمی 
بداتەوە ئەوەیە کە 
»ماف« چ واتایەکی 

هەیە و ئایا کورد وەکو 
کۆمەڵگەیەکی پێکهاتوو 
لە مرۆڤە کوردەکان، 
خاوەنی مافگەلێکی 
جیاواز لە تاکە کوردە 
پێکهنەرەکانی خۆیەتی 

یا نا؟ 
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هێچ قسەوباس��ێک دەربارەی ئەو دوو چینە 
دەچینە سەر چینی سێهەم.

چینی سێهەمی ماف
ئەمڕۆک��ە، گەش��ەکردنی مافی م��رۆڤ دوو 

ڕەهەندی هەیە:
ماف��ە  ل��ە  پش��تیوانی  فرەترکردن��ی   1
لەبەردەس��تەکان لە هەموو ئاس��تەکاندا بە 
تایبەت ئاس��تی ناوخۆیی��ی واڵت، ناوچەیی 
و جیهانی لە ڕێگای یاس��ادانان، ش��رۆڤەی 
ناوەڕۆک��ی پەیماننامەکان��ی مافی مرۆڤ لە 
الیەن ڕێکخ��راوە چاودێرەکان، بەهێزکردنی 

سیس��������تەمی کارگێ��ڕی، 
پرۆتۆک�ۆلە  پەس������ندکردنی 
پاشکۆکان و چاالکیی ڕێکخراوە 

ناحکوومییەکان دەبێت.
2 گەشە و زیاترکردنی ژمارەی 
ئ��ەم مافانەیە. لە ڕاس��تیدا، لە 
سیس��تەمی مافی مرۆڤدا - کە 
هێشتا لە قۆناخە سەرەتاییەکانی 
گەشەی خۆیدایە- هەوڵ دراوە 
ت��ا بەپێی پێویس��تییە ڕوو لە 
مرۆڤ،  زیادبوونەکانی  و  گۆڕان 
مافگەلێکی تازە بخرێنە س��ەر 
پێڕس��تە کۆنەک��ە ک��ە ئەمە 
دەبێتە هۆی بزۆزی و گەشەی 

ماف��ی مرۆڤ ب��ەاڵم ناکرێت هەر چەش��نە 
داخوازییەکیش بخرێتە ناو ئەم بازنەیەوە.

»کارل واس��اک« بڕوای وایە کە پێویستە 
بە س��ەر مەترسییەک کە لە بیرۆکەی مافی 
مرۆڤ��ی نەریتیدا هەیە، واتا کەموکووڕی  لە 
مافەکانی چینی یەکەم و دووهەمدا، زاڵ بین 
و هەر لەم ڕووەوە پیویستمان بە مافگەلێکی 
تازە هەیە. نابێ چاومان لە سەر ئەم ڕاستییە 
ببەستین تاک ناتوانێت بێ بەشداری لە ژیانی 
کۆمەاڵیەتیدا گەشە بکات و ژیانی بەبایەخی 
هەم��وو مرۆڤەکان، هەر چۆن پێویس��تی بە 
یەکسانی و ئازادی هەیە ئاوەهاش پێویستی 

بە برایەتی هەیە. هەروەها، هاوپێوەندیی دوو 
الیەنەی جیهانی بۆ واڵمدانەوە، پێویستی بەم 

مافە تازانە هەیە.
تایبەتمەندیی سەرەکیی مافەکانی چینی 
س��ێهەم ئەوەیە کە ئەوان تەنی��ا بە هەوڵی 
هەموو بکەرە )عوامل( کۆمەاڵیەتییەکان واتا 
تاکەکان، دەوڵەتەکان، ئەنجومەنە گش��تی و 
تایبەتەکان و کۆمەڵ��گای نێودەوڵەتی بەدی 

دێن.
کێش��ەی س��ەرەکی و گرنگ لە بابەتی 
چینی س��ێهەمی مافەکانی م��رۆڤ، ژمارە و 
جۆری ئەم مافانەیە وات��ا لە نێو بیرمەندانی 
ئ��ەم بوارەدا، لە س��ەر ژمارە و 
چەش��نی ئەم مافانە جیاوازیی 
بی��روڕا هەی��ە ک��ە ئەم��ەش 
دەگەڕێت��ەوە ب��ۆ ئەم پرس��ە 
ک��ە مافەکانی چینی س��ێهەم 
هاوپێوەندی،  مافەکان��ی  وات��ا 
یان  بەکۆمەڵ��ن  مافگەلێک��ی 
تاکەکەس��ییان   سروش��تێکی 

هەیە؟
چوون��ە ن��او ئ��ەم باس��ە 
فەلسەفییە گرنگییەکی ئەوتۆی 
بۆ ئێمە نییە و ئێمە پشتگیریی 
ئ��ەو بۆچوون��ەی دەکەین کە 
بازنەی ئەم مافان��ە بەرفراوانتر 
دەکات و ب��ە پێی ئ��ەم بۆچوونە س��ەرنج 

دەخەینه سەر مافەکانی کورد.

مافەکانی کورد وەکوو یەکەیەکی جیاواز 
لە تاکەکانی کورد

ئێس��تا کە بۆ ئێمە ڕوون بوویەوە ماف چییە 
و مافەکان��ی م��رۆڤ چ گۆڕانکارییەکیان بە 
خ��ۆوە بینیوە و خەڵک و لەوانە کورد وەکوو 
کۆمەڵگەیەک، جیاواز لە ئەندامەکانی، خاوەنی 
بڕێک مافە، پێویستە بزانین ئەم مافانە چین 
و کورد دەتوانێت چۆن بۆ بەدەست هێنانیان 

تێبکۆشێت.

تایبەتمەندیی
 سەرەکیی مافەکانی 

چینی سێهەم 
ئەوەیە کە ئەوان تەنیا بە 

هەوڵی 
هەموو 

بکەرە )عوامل( 
کۆمەاڵیەتییەکان واتا 
تاکەکان، دەوڵەتەکان، 
ئەنجومەنە گشتی و 

تایبەتەکان و کۆمەڵگای 
نێودەوڵەتی بەدی دێن
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بۆ چوونە ناو ئەم باس��ەش ئەبێ بزانین 
کە ک��ورد لەو واڵتانەی ک��ە تێیاندا دەژیت 
وات��ا ئێران، ئێ��راق، س��وریا و تورکیا وەکو 
کۆمەڵگەیەکی کەمین��ە چاوی لێ دەکرێت 
و ئێم��ەش ئەب��ێ ل��ە چوارچێ��وەی مافی 
کەمین��ەکان بەدواداچوون بۆ چین و بەرەی 
سێهەمی مافەکانی کورد بکەین و هەر بۆیە 
پێویستە بزانین کورد چ جۆرە کەمینەیەکە.

لێ��رە و لەم وت��ارەدا نامانەوێت باس لە 
کەمینە و پێناس��ەی کەمینە و پێوەرەکانی 
ناس��ینەوەی خەڵکێ��ک وەک��وو کەمین��ە 
بکەین بەڵک��وو دەمانەوێت بزانی��ن کە ئایا 

ئەگەریش  و  کەمینەی��ە  کورد 
کەمینەیە کام جۆری کەمینەیە 

و چ مافگەلێکی هەیە.
زۆری  هەرە  زۆربەی  ڕەنگە 
خەڵکی ئاسایی و خوێندەواران، 
وای ب��ۆ ب��ڕۆن ک��ە ک��ورد 
لە  نەتەوەیی��ە  کەمینەیەک��ی 
حاڵێکدا کە لە زانس��تی ماف، 
بابەتەکە بەم ئاس��انییە نییە و 
ئێم��ە ئەبێ ئەم بابەتە باش��تر 

شەنوکەو بکەین.
س��ەرەتا ئەب��ێ بزانین کە 
بڕێک ل��ە بیرمەن��دان بڕوایان 
خەڵکی  نابێ��ت  ئێم��ە  وای��ە 

کەمینەکان  وەکوو   )indigenous( خۆجێیی 
)minority( چ��او لێ بکەین و ئەم دووانە لە 
یەکدی جیان و مافەکانیش��یان جیاوازن. بۆ 
نموونە خەڵکی خۆجێی خاوەنی مافی دیاری 
کردنی چارەنووسن لە حاڵێکدا کە ڕەنگە ئەم 

مافە بە کەمینەکان نەدرێت.
ئەم ڕوانگەیە، ئەمڕۆک��ە ئەوەندە بڕەوی 
نیی��ە و زۆرب��ەی نووس��ەران و بیرمەندان، 
مافەکان��ی خەڵکی خۆجێیی لە چوارچێوەی 
مافی کەمینەکان دەخەنە بەر باس و بڕوایان 
وایە ئەم دووانە ل��ە کرۆکدا هەر یەکێکن و 
جیاوازیی زوان��ی، ئایین��ی و ئایینزایی یان 

ڕەچەڵەکی ئەبێتە هۆی دروس��ت بونی ئەم 
گرووپانە؛ ئەڵبەت جێگای ئاماژەیە کە نەتەوە 
بۆ  کارگرووپێکی سەربەخۆی  یەکگرتووەکان 
باس��ی مافی خەڵکی خۆجێیی دامەزراندووە 
و هەروەه��ا 2 س��اڵ دوای پەس��ندکردنی 
نەتەوەی��ی،  کەمین��ە  ماف��ی  جاڕنام��ەی 
ڕەچەڵەکی، ئایینزایی و زوانییەکان لە ساڵی 
1992، پێشنووس��ی جاڕنام��ەی مافەکانی  
خەڵک��ە خۆجێیی��ەکان و لە س��اڵی 2٠٠7 

خودی ئەو جاڕنامەیەی پەسەند کرد.
بە پێی ئەو پێناس��انەی کە ئێمە ناچینە 
ئەتوانێت وەک��وو خەڵکی  ناویانەوە، ک��ورد 
خۆجێییش چاوی لێ بکرێت و 
هەموو ئ��ەو مافانەی  هەیە کە 
خەڵکە  مافەکانی  جاڕنامەی  لە 
بەاڵم  هات��ووە،  خۆجێییەکاندا 
وێڕای بەهێزبوونی ئەم بۆچوون 
و بیرۆکەیە ئێم��ە لەم وتارەدا 
ش��وێنی ئەو بۆچوونە دەکەوین 
کە ئەم دووانە وەکوو یەک چاو 
ل��ێ دەکات و کوردیش وەکوو 
کەمینە دەناس��ێت و نە وەکوو 

خەڵکی خۆجێیی.
ئێستا کە ئێمە کورد وەکوو 
کەمینە چاو لێ دەکەین پرسیار 
ئەوەیە کە ک��ورد کامە جۆری 

کەمینەیە؟
واڵمی ئەم پرسیارە تا ڕادەیەک ئەستەمە 
بە هۆی ئەوەی کە هێش��تاش لە زانس��تی 
مافدا و لە بەڵگ��ە مافییە نێونەتەوەیییەکاندا 
س��نورێکی ورد لە نێوان جۆرەکانی کەمینە 
نەکێش��راوە و پێناس��ەیەکی هاوبەش لێیان 

نەدراوەتە دەست. 
بە پێی بۆچوونێک، کورد بە هۆی ئەوەی 
کە لە خاکی ب��اب و باپیرانی خۆیدا دەژی، 
ناتوانێت وەکوو کەمین��ەی نەتەوەیی چاوی 
لێ بکرێت چونک��وو کەمینە نەتەوەیییەکان 
ب��ەو کەس��انە دەگوترێ��ت کە س��ەڕەڕای 

کێشەی
 سەرەکی و گرنگ لە 

بابەتی چینی 
سێهەمی مافەکانی 

مرۆڤ، ژمارە
 و جۆری ئەم 

مافانەیە واتا لە نێو 
بیرمەندانی ئەم بوارەدا، 

لە سەر ژمارە 
و چەشنی ئەم مافانە 

جیاوازیی
 بیروڕا هەیە
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ئەوەی ڕاژێری ئ��ەو واڵتەیان هەیەکە تێیدا 
نشتەجێن، بەاڵم ڕەگ و ڕیشەی نەتەوەییی 
هاوبەش��یان لەگەڵ واڵتێک��ی دیکەدا هەیە. 
لێکترازان و پێکەوەنووسانی واڵتەکان و کۆچ 
کردن، بەش��ێک لە هۆکارەکان��ی پێکهاتنی 
ئەم چەش��نە لە کەمینەکانە. بە واتایەکی تر 
ئەگەرچی ئەوان ئەمڕۆ ڕاژێری ئەو واڵتەیان 
هەیەکە تێیدا نیشتەجێن بەاڵم لەوانەیە باب 
یان باپیرانی��ان ڕاژێری واڵتێک��ی دیکەیان 
هەبووبێ و هۆکارگەل��ی جۆربەجۆر بووبێتە 
هۆی گۆڕانی ڕاژێری��ان. هەبوونی کەمینەی 
لیتڤانیای��ی لە ڕووس��یا، کەمینەی ڕۆمەن و 

تورکی دانیشتووی یوگوسالڤیا، 
کەمینەی بە ڕەگەز نەمس��ایی 
تایرل��ی باش��ووری ئیتالی��ا و 
کەمینەی ئێرانیی دانیش��توانی 
و  یەکگرت��ووەکان  ویالیەت��ە 
کەمینەی  هەروەه��ا  و  کەنەدا 
پاکستانی و هیندیی دانیشتووی 
نموونەگەلێ��ک  ئینگلەن��د، 
نەتەوەیییانەن.  ل��ەو کەمین��ە 
)خاڵێک��ی گرن��گ ک��ە دەبێ 
ئام��اژری پێ بکرێ��ت ئەوەیە 
کە ئەو کەس��انە لەبەر ئەوەی 
بۆخۆیان یان باب یان باپیریان، 
ڕاژێری ئەو واڵتەیان بەدەس��ت 

کەوات��ە  نیش��تەجێن،  تێی��دا  وا  هێن��اوە 
بەکارهێنانی دەستەواژەی کۆچەر یان پەنابەر 
لەبارەی ئەوانەدا دروس��ت نیە(. کەوا بوو بە 
پێی ئەم پێناسەیە، کورد ناتوانێت کەمینەی 
نەتەوەیی بێت و ئەمە بە واتای ئەوە نییە کە 
کورد نەتەوە نییە بەڵکو کورد بە پێی پێوەرە 
سیاس��ییەکان نەتەوەیە بەاڵم بە پێی پێوەرە 
مافییەکان کەمین��ەی نەتەوەیی نییە؛ چون 
ئەو خاکەی تێیدا نشتەجێیە خاکی خۆیەتی 
و بە هۆی کۆچ یان دابڕان نەبووەتە کەمینە.
بەاڵم ب��ە پێی بۆچوونێکی دیکە کەمینە 
نەتەوەیییەکان تەنیا لە واڵتانێکدا دروس��ت 

دەبن کە دەوڵەتی نەتەوەیی لە سەر بنەڕەتی 
تایبەتدا  نەتەوەیەک��ی  تایبەتمەندییەکان��ی 
دادەمەزرێن واتا دەوڵەت بۆ خەڵکێک دروست 
بووە کە شوناس��ی بەکۆم��ەڵ بوونی خۆی 
ناس��یوە و ئەم دەوڵەتە فۆرم و بیچمی خۆی 
تەنیا لە تەک تایبەتمەندییەکانی خەڵکی ئەو 
نەتەوەیە گونجاندووە و هەر بەم هۆیەوە ئەم 
خۆگونجاندنە لە س��ەر ئاستی هەموو خاکی 
واڵت و لەگەڵ هەم��وو کۆمەڵە خەڵکەکاندا 
پێک نەهاتووە و ئاکامەکەش��ی بووەتە هۆی 
چێ بوونی کەمینە نەتەوەیییەکان و لەوانەش 
کوردەکان لە ئێران و تورکیا و سوریا و ئێراق.

ــەکان  ــە نەتەوەییی کەمـین
بارودۆخانەدا  ــەم  ل ــر  زۆرت

دەژین
1 ل��ە واڵتێ��ک بێجگە واڵتی 
خۆیان دەژی��ن و هۆگرییان بۆ 
نەتەوەیەکی دیکە هەیە وەکوو 
نیش��تەجێی  ئەڵمانییەکان��ی 

دانیمارک.
2 مێژوو، زوان، داب و نەریتی 
ڕەسەن و بەردەوام و جیاوازیان 
لەگەڵ زۆرینەی خەڵکی واڵت 
هەیە و تاقمی زاڵ بە ش��وێن 

سڕینەوەی ئەم جیاوازییانەیە.
3 ب��ە س��وک و بێ ڕێز لێی��ان دەڕوانن بە 
جۆرێک کە بە هۆی ئەم هەاڵواردنەوە گرژی 

و پێکدادان دروست دەبێت.
4 بە ه��ۆی ئ��ەم پێک��دادان و گرژییەوە 

خۆبەڕێوەبەری و سەربەخۆیییان دەوێت.
کە واب��وو کورد لەم ڕوانگەی��ەوە کەمینەی 
نەتەوەییی��ە و خاوەنی ماف��ی دیاری کردنی 
چارەنووس��ە و هەر بۆیە ئەتوانێت لە س��ەر 

چارەنووسی خۆی بڕیار بدار.
لە الیەکی دیک��ەوە، کورد کەمینەیەکی 
ڕەچەڵەکی )قەومی یا نژادی(یە و توانیویەتی 
خ��ۆی وەک��وو کۆمەڵگەیەک��ی جی��اواز لە 

هێشتاش لە
 زانستی مافدا و 
لە بەڵگە مافییە 

نێونەتەوەیییەکاندا 
سنورێکی 

ورد لە نێوان جۆرەکانی 
کەمینە 

نەکێشراوە و 
پێناسەیەکی 
هاوبەش لێیان 

نەدراوەتە 
دەست
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کۆمەڵگە ڕەچەڵەکییەکانی دیکە و ڕەچەڵەکە 
سەردەستەکانی بناسێنێت. ئەبێت ئەمەشمان 
لە بیر بێت کە کەمینەی ڕەچەڵەکی، خەڵکە 
خۆجێییەکانیش لە خۆ دەگرێت و هەر بۆیە 
کە بمانەوێت مافەکانی ئەم چەشنە کەمینەیە 
بناس��ین ئەتوانین لە جاڕنام��ەی مافەکانی 
خەڵکە خۆجێییەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان، 
پەس��ەندکراوی 2٠٠7، کەڵک وەربگرین کە 

پێکهاتووە لە پێشەکییەک و ٤6 مادە.
بێگوم��ان کەمینەی  ک��ورد  هەروەه��ا 
زوانیی��ە. ه��ۆی دروس��ت بوون��ی کەمینە 
زوانیی��ەکان ئەگەڕێت��ەوە بۆ پەرەس��ەندنی 
سیستەمی دەوڵەت-نەتەوە و پشتگیریی ئەم 
دەوڵەتانە ل��ە زوانێک وەکوو زوانی فەرمی و 
پشتگوێ خس��تنی زوانەکانی دیکە کە ئەم 
کارەش لە ڕێگای دوو میکانیزمەوە جێبەجێ 
دەک��را: یەکەم ب��ەزۆری کردنی خوێندن بە 
زوانی فەرمی و ئەوی تریان بەجیهانی بوونی 

خزمەتی زۆرەملیی سەربازی.
ب��ە زوان��ی دایک��ی )بڕگەی  خوێندن 
یەکەمی پێشنیارنامەی الهای لە بارەی مافی 
خوێندنی کەمینە نەتەوەیییەکان( فێرکاریی 
س��ەرەتایی لە الیەن مامۆستایانی دوو زوانە 
)بڕگ��ەی 12ی پێش��نیارنامەی پێش��وو(، 
رێکخراوەگەل��ی  دامەزراندن��ی  دەرفەت��ی 
فێرکاری��ی زوانی کەمینەی��ی )بڕگەی ٤ی 
پێشنیارنامە(، هاندانی زۆرینەکان بۆ فێربوونی 
زوانی کەمینە)بڕگەی 19ی پێش��نیارنامە(، 
مافی بەکارهێنانی زوانی کەمینە لە فەرمانگە 
تایبەتییەکان)ناوخۆیی��ەکان(،  و  گش��تی 
)بڕگ��ەی 3ی ڕەشنووس��ی کۆنڤانس��یۆنی 
ل��ە کەمینەکان  نێودەوڵەتی بۆ پش��تیوانی 
و کۆمەڵ��ە نەتەوەی��ی و رەچەڵەکییەکان(، 
مافی بەکارهێنان��ی زوانی دایکی لە هەمبەر 
بەرپرس��انی کارگێ��ڕی و دادوەری )بڕگەی 
2٠ی ڕەشنووسی ئاماژە پێ کراو و هەروەها 
بڕگەی 1٤ی پەیماننامەی نێودەوڵەتیی مافە 
ژیاری و سیاس��ییەکان( و ماف��ی جاڕدانی 

زوانی کەمین��ەکان وەکوو زمانی فەرمی لەو 
ش��وێنانەی کە ئەژماری کەمینەکان زۆرترە 
)بڕگ��ەی 2٠ی ڕەشنووس��ی ئاماژەپێکراو(، 
نموونەی ئ��ەو مافانەن کە بۆ ئەم چەش��نە 

کەمینەیە ڕەچاو کراوە.
تایبەتییانە، کەمینەکان  وێڕای ئەم مافە 
بەرچاوگرتن��ی  ل��ە  ب��ێ  و  گش��تی  ب��ە 
مافان��ەی  ئ��ەم  خاوەن��ی  چەش��نەکەیان 
خوارەوەن: مافی یەکس��انی لەگەڵ زۆرینە، 
ماف��ی بەهرەمەندی ل��ە خوێن��دن بەپێی 
تایبەتمەندییە کەمینەییەکان، مافی پێوەندی 
لەگەڵ کەمینەکانی تر، مافی بەش��داری لە 
بەڕێوەبردن��ی هەرێمی خۆی��ان، مافی دان 
بەخۆداگرتن و هەڵکردن، مافی بەهرەمەندی 
ل��ە ژینگەی پاک و خاوێن، مافی یەکس��ان 
بوونی دڵخوازانە لەگەڵ زۆرینەی حەشیمەتی 
واڵت، ماف��ی هەبوون��ی مێدی��ا و بەرنام��ە 
ڕادیۆیییەکان، مێدیا ب��ە زمانی خۆیان و بە 

پێی تایبەتمەندیگەلی کەمینەکان و هتد.
ئێس��تا کە بۆ ئێم��ە ڕوون بوویەوە کورد 
دەتوانێت هەم وەکوو کەمینەیەکی نەتەوەیی 
و هەم وەکوو کەمینەیەکی زوانی و هەمیش 
وەکووکەمینەیەک��ی ڕچەڵەکی یان خەڵکی 
خۆجێی��ی چ��اوی ل��ێ بکرێ��ت و وەکوو 
کۆمەڵگەیەک��ی جیاواز لە تاکەکانی، خاوەنی 
مافەکانی خۆیەتی کە ب��ە مافەکانی بەرەی 
ناوبانگیان  س��ێهەم یان مافی هاوپەیوەندی 
هەیە، پرس��یارێکی گرنگ ک��ە دێتە ئاراوە 
ئەوەی��ە ئایا مافی جیابوون��ەوەی تاکالیەنانە 
و بەرپەرچدان��ەوەی س��تەمکاری لە ڕێگای 
دەس��ت بردن بۆ چەکی هەیە یا نا کە ئەمە 
لە دووتوێی وتارێکی دیکەدا واڵم دەدەینەوە.

درێژەی دەبێت.

پەراوێزەکان
1. claim-right
2. duty
3. liberty-right
4. Power-right
5. immunity-right



ئاماژه
مەنتاڵیتێتیی حەوتەوانە، جیا لەوەی کە لە ڕووی زمانییەوە و بۆ زیاتر ئاسانکاریی دەربڕین 
هێنراوە، وتارێکی تایبەتە کە بۆ سەرکەوتنی بزووتنەوەی نوێی ڕاسان بە پێویستی دەزانم. 

ڕێتۆریکی سیاسیی حیزبی دێموکرات دەوڵەمەند و هەڵگری دەیان تیۆریی سیاسییە. 
ئەوەی لە مەنتاڵیتێتی حیزبی دێموکراتدا جێگای گرتووە، زەرفییەتی دێموکراسییە کە 

دەتوانێ بونیادنەری کولتووری دێموکراتیک بێ.

ڕاسان و ڕێ 
»مەنتاڵیتێتی حەوتەوانە« 

ئەفراسیاب گرامی
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کورتەی باس
بیر، هزر و تێڕامانی مرۆڤ لە زماندا ڕوو ئەدات و 
زمان مەنتاڵیتێتی دەسەاڵت و ئایدۆلۆژی پێک 
دەهێنێ. )R. Wodak 1989(کەواتە یەکێک لە 
نیشانەکانی دەرکەوتنی هەموو بزووتنەوەیەک، 
بە سیمبۆل کردنی زمان و دەربڕینی سیاسییە 
کە دەتوانێ چەمک و دەس��تەواژەی سیاسی 
و کۆمەاڵیەتیی نوێ بکاتە س��یمبۆلی ڕامان و 
لێ وردبوونەوە. لەم وتارەدا بە کەڵک وەرگرتن 
ل��ە س��یمبۆلی زمان��ی، خوێندنەوەیەک بۆ 
بزاڤی »ڕاس��ان« وەک خەبات��ی نوێی حیزبی 
دێموک��رات دەکەین و زەین��ی خوێنەر بۆ بە 
مانیفێس��ت کردنی ڕاس��ان ئام��ادە دەکەین. 
پاشان ئاوڕێک لە ڕێتۆریکی سیاسیی حیزبی 
دێموکرات لە نێوان دوو ڕوانگەی ڕابردووبینی 
 )prospective(و ئایندەبینی  )retrospective(
ئەدەین��ەوە. ڕابردووبینان��ە ب��ەو واتای��ە کە 
ڕووداوەکانی مێژوو بە ش��ێوەیەکی دراماتیک 
کاریگەریی لەس��ەر دۆخی ئێس��تا و داهاتوو 
هەیە و بە ش��ێوەیەک کە هەم��وو بزاوتێکی 
کۆمەاڵیەتی ڕیش��ەی لە مێ��ژوودا هەیە و بە 
ش��ێوەیەکی هێڵی کرۆنۆلۆگی ڕووداوەکان لە 
ئێس��تادا دەخوێنێتەوە. ڕوانگەی ئایندەبینانە 
هێڵێکی جاڵجاڵووکەییی هەیە و بەو واتایەیە 
ک��ە مێ��ژوو و ئێس��تا چ چاوەڕوانییەکی لە 
بزاوت��ە کۆمەاڵیەتیی��ەکان هەی��ە، چۆن لە 
واقعییەت��ی ئەم��ڕۆ و داهات��وو دەڕوان��ێ و 
 پێ��ی وای��ە داهات��وو چەق��ی بیرکردنەوە و 
تێڕامانە.]1[ بۆ ئەو مەبەستەش حەوت کۆڵەکەی 
سەرەکیی هەر بزووتنەوەیەکم دیاری کردووە 
کە بە مەنتاڵیتێتی حەوتەوانە ناودێرم کردووە. 
مەنتاڵیتێتی حەوتەوان��ە  بریتییە لە: »ڕامان 
)رێتۆرێک��ی سیاس��ی(، ڕابردوو)ش��وناس و 
مێ��ژوو(، ڕابوون )خودئاگایی وەک ئاخێزگەی 
بی��ری نەتەوەیی(، ڕاپەڕاندن )رێکخس��تن و 
س��ازماندەهی(، ڕایەڵ��ە )ت��ۆڕی پێوەندیی و 
ڕاگەیاندن(، ڕابەر )مودیرییەت و بەڕێوەبەریی( 
و دواجار ڕاس��ان )بزووتنەوەی شاخ و شار(« 

کە بزووتنەوەی نوێی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
پێناس��ە ئەکات. هاوکات لەگەڵ ئەم حەوت 
چەمکە ناس��راوە ب��ۆ بزووتنەوەی »ڕاس��ان«، 
ئاماژەیەکی کورت بە چەمکی »دێموکراسیی 
قووڵ«]2[ ئەدەینەوە کە د.قاس��ملوو لە دوایین 
س��اتەکانی  تەمەنی��دا ئام��اژەی پێ کردووە. 
»دێموکراسیی قووڵ«، دێموکراسییەکی هەمە 
الیەنەیە کە بە تیۆری »شاخی سەهۆڵین«یش 
ناودێر کراوە. وەک چۆن شاخێکی سەهۆڵین 
تەنیا لوتکەکەی لە ناو ئاودا دیارە و شاخێکی 
گەورەی س��ەهۆڵیش ل��ە ژێ��ر ئاوەکەدایە، 
سیستەمی »دێموکراسیی قووڵ«، سیستمێکی 
بەڕێوەبەری��ی هەی��ە ک��ە ئێم��ە ترۆپک��ی 
بەڕێوەبەرییەک��ە دەبینین، ب��ەاڵم کۆنترۆڵ، 
گەش��ەکردن و پەروەردەی سیس��تەمەکە لە 
قوواڵییی خەڵک و ژینگەی کۆمەاڵیەتییدایە. 
پرێنس��یپەکانی دێموکراس��یی قووڵ، لەسەر 
بنەم��ای »دڵنیاییی خەڵک بە دەس��ەاڵت و 
دەسەاڵت بە خەڵکە، هەروەها بەرپرسیارێتیی 
دەوڵ��ەت لەبەرامبەر ماف��ی خەڵک و خەڵک 
لەبەرامبەر ئەرکدا« دامەزراوە. لەم ڕوانگەیەوەیە 
کە مەنتاڵیتێتی حەوتەوانەی«ڕاس��ان«، پشتی 
ب��ە س��ەرمایە سیاس��ی و ئینس��انییەکانی 
کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتەوە بەس��تووە و پێی وایە 
کە بزووتنەوەیەکی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتییە 
کە جەماوەری خەڵک بە کۆی پێکهاتەکانیەوە 

ڕایدەپەڕێنێ.

ڕامان یان ڕێتۆریکی سیاسی
ڕامان، بیرکردنەوە لە چاالکییە بنەڕەتییەکانی 
مێش��کی مرۆڤ��ە کە لەوەتەی م��رۆڤ بیر و 
فامی کردۆتەوە و گەیش��تۆتە ئاستی ناسین و 
تێگەیشتن، بەردەوام بووە و گەشەی کردووە 
کە ل��ە مێژوودا ب��ە شۆڕش��ی کۆگنەتیڤ]3[ 
یان ناس��ین ناس��راوە. لێرەدا مەبەس��ت لە 
ڕامان، ڕامانی سیاس��ییە کە  بیاڤی سیاسەت 
ئەگرێتەوە و چاالکانی سیاسیی کورد دەخاتە 
بەردەم پرس��یارێکی ڕێتۆریکەوە کە ڕامیاری 
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هەڵگری چ پێناسەیەکە لە پانتاییی سیاسەتی 
کوردیدا؟ 

رێتۆریک یان هونەری گوتاربێژی یەکێک 
لە چەمکە س��ەرەکییەکانی زانست، سیاسەت 
و کۆمەاڵیەتی بووونی مرۆڤە کە لە سەردەمی 
یونان��ی کەون��اراوە گۆڕانکاریی گ��ەورەی لە 
بیاڤ��ی سیاس��ەت و کۆمەڵ��گادا پێکهێناوە. 
لەم ڕوانگەیەوە، سیاس��ەت چ وەک بیاڤێکی 
گەورەی زانس��تی و چ وەک بیاڤی چاالکیی 
کۆمەاڵیەتی��ی م��رۆڤ، یەکێک ل��ە چەمکە 
ئاڵۆزەکانی ژیانی مرۆڤە کە بەش��ێکی گەورە 
ل��ە زانس��تە مرۆڤایەتییەکان��ی گرتۆتەوە و 
شوێندانەریی لەسەر کۆی ئاڵوگۆڕەکانی ژیان 
هەیە. ئاڵیانس��ە کۆمەاڵیەتییەکان و ملمالنێ 
ڕاس��تەوخۆیان  پێوەندییەکی  سیاس��ییەکان 
بە دەس��ەاڵتەوە هەی��ە. لێرەدایە کە چەمکی 
دەس��ەاڵت ه��ەم فیزیکییە و ه��ەم مەنتاڵ 

)زەینی(. 
نەرویژی دا  ئانالینی  ئێس��نکلۆپێدیای  لە 
سیاس��ەت ب��ە واتای چاالیی��ەک هاتووە کە 
مودیریی��ەت و ڕێبەری��ی گۆڕانکارییەکان��ی 
کۆمەڵ��گا دەکات. مەبەس��ت لەم پێناس��ەیە 
ئەوەیە کۆی ئەو چاالکییانەی کە کۆمەڵگایەک 
ب��ەرەو پێ��ش دەبات ی��ان ئاراس��تە دەکا، 
ڕاستەوخۆ و ناڕاس��تەوخۆ پێوەندیی بە ڕامان 
و بیری سیاس��ییەوە هەیە. بۆ نموونە، ڕەنگە 
ژنان یەکێ لەو توێژانە بن کە سیاس��ەت الی 
ئەوان نامۆ بێ، بەاڵم خودی کەرەستە، ئادابی 
جوانکاری و ساڵۆن و کلینکەکانی جوانکاریش 
پشتی بە سیاس��تەوە هەیە کە دەوڵەتێک بۆ 
دابین کردنی ئەو کەرەستانە، سیاسەتگوزاریی 
خۆی هەیە. کەواتە لە نان خواردنی ئاس��ایی 
هەتا ڕام��ان و بیری سیاس��ی، پێوەندیی بە 
دنی��ای سیاس��ەت و گۆڕانکارییەکانیی��ەوە 
هەی��ە. ئەم گۆڕانکارییانە ل��ە کۆمەڵگایەکەوە 
ب��ۆ کۆمەڵگایەکی دیکە بەردەوام لە گۆڕاندان 
و بێگومان کۆمەڵگ��ەی جیهانیش بازنەیەکی 
گەورەی ش��وێندانەریی هەی��ە، بەتایبەت کە 

گلۆبالیزم ئاوێتەبوون و تێکچڕژانێکی گەورەی 
 .)Dag n.d(هێناوەتە ئاراوە

نوێنەرایەتی��ی  سیاس��ی،  رێتۆریک��ی 
ئایدۆل��ۆژی دەکات. ئایدۆل��ۆژی ب��ە مان��ا 
گش��تییەکەی سیس��تەمی تێگەیش��تنە کە 
مرۆڤ ل��ە جیهانی دەوروبەری خۆی دەڕوانێ 
و ئەیهەوێ خەونەکانی لە دنیای ڕاستەقینەدا 
و ل��ەو چوارچێوەی��ەدا بهێنێت��ە دی. ل��ە 
ئەدەبیاتی سیاس��یی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 
و  ب��ە کەڵک وەرگرتن ل��ە ڕوانگەی مارکس 
بۆ چەمکی ئایدۆلۆژی، واتای ئایدۆلۆژی زیاتر 
وەک چەمکی ڕێکخەری سیستەمی سیاسی 
و کۆمەاڵیەت��ی لێکدراوەت��ەوە ک��ە زۆرجار 
نێگەتیڤ و ڕووخێنەر بووە یان بە شێوەیەک 
لە شێوەکان ڕادیکاڵ و بەرتەسک کردنەوەی 
جیهانبینیی م��رۆڤ لە قەڵەم دراوە. بەاڵم بە 
تێگەیش��تنێکی دیکە، ئایدۆلۆژی بریتییە لە 
سیستەمێک کە ئایدیا و ڕوانگە هاوبەشەکان 
پێکەوە ڕێک دەخات کە بتوانن مۆتیڤەیش��ن 
)ئەنگی��زە(ی کۆمەاڵیەتیی��ان پێکەوە بەهێز 
Øyvind 5.ut- )ککەن و گەش��ەی پێ ب��دەن

.)gave.2014
لە ناو ئەم پێوەندییە ئاڵۆزانەی سیاسەتەوە 
ک��ە ڕاس��تەوخۆ پێوەندیی بە دەس��ەاڵت و 
حاکمییەت��ەوە هەیە، خەبات��ی نوێی حیزبی 
دێموکرات لە ژێر ناوی »راسان«، چاالکییەکی 
نوێی سیاس��ییە کە هەڵگری مانیفێس��تێکی 
سیاس��ییە و بۆ چارەس��ەرکردن و بە ئەنجام 
گەیاندن��ی پرس��ی نەتەوەیی��ی ک��ورد ل��ە 
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان هاتۆتە ئ��اراوە. هەر 
جووڵە و بزاوتێکی سیاس��ی، خاوەنی شوناس 
و گوت��اری سیاس��یی خۆیەت��ی و دەک��رێ 
کۆمەڵگایەک بجووڵێنێ، گەشە پێ بدات یان 

بەرەو داڕمانی ببات. 
ڕام��ان و ڕێتۆریک��ی سیاس��یی حیزبی 
دێموکرات، بە وردبوون��ەوە لە ئەزموونەکانی 
دێموکراسی لە جیهاندا، لە سەر سێ بنەمای 
پرسی نەتەوەیی، دێموکراسی و سۆسیالیزمی 
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دێموکراتیک دامەزراوە کە ئازادی و کەرامەتی 
مرۆڤ بناخە و جەوهەری ڕێتۆریکی سیاسیی 
حی��زب پێک دەهێنێ��ت. ل��ەم پێوەندییەدا 
س��ێ چەمکی دەوڵەت، نەتەوە و دێموکراسی 
هاوپێوەندییەک��ی قووڵیان پێک��ەوە هەیە و 
 Aarebrot(.ناوەندی پرەنس��یپە سیاسییەکانن
2014( هەڵخ��زان ب��ەرەو دیکتاتۆری ڕەگ و 
ڕیش��ەی دێموکراس��ی هەڵدەتەکێنێ و هەر 
س��ێ چەمکەکە ڕووبەڕووی مەترسیی گەورە 

دەکەنەوە. 

شار و ئوربانیزەیشن]4[ 
ش��ار ناوچەیەکی جوگرافیایی��ی بەرینتر لە 
گون��دە کە لە ڕووی تەون��ی کۆمەاڵیەتییەوە 
ناوەن��دی پێکەوەژی��ان، ب��ازاڕ، تەکنی��ک، 
کولت��وور و زۆرجاری��ش ناوەن��دی ئی��دارە، 
ڕاگواس��تن و پێوەندییە سیاسی، کۆمەاڵیەتی 
و ئابوورییەکان��ە. لە جیهانی مۆدێڕندا ش��ار 
ڕۆڵی گەورەتری لە شارستانییەتی مرۆڤایەتیدا 
هەبووە و ناوەندی گۆڕانکارییە گەورەکان بووە 

 .)Peter 20. februar 2018(
لە ن��او هێماکانی هێرۆگلیفیی میس��ری 
کۆندا ش��ار هێمایەک��ی بازنەیییە و هێڵێکی 
وەک خاچ لەگەڵدا هاتووە. هێڵەکان هێمایە بۆ 
هاتوچۆی زۆری خەڵک، بیر و باوەڕی جیاواز 
کە ڕووبەڕووی یەکتر دەبنەوە، هەروەها ڕێگا 
و بان کە پێداویس��تییەکانی ژیانی تێدا پەیدا 
دەبێ. بازنە نیش��انەی س��نووری ش��ارە کە 
دەکرا دیواری قەاڵ، یان ڕووبار یان خەندەقێ 
بوایەت بۆ پاراس��تن و جیاکردنەوەی شار لە 
دەورووب��ەری خۆی. ئیس��تاکەش لە زۆربەی 
ئاسەوارە مێژوویییەکان نیشانەی قەاڵ، حەسار، 
دی��واری گەورە و خەندەق��ی قووڵ ماوەتەوە.

 .)Peter 20. februar 2018(
س��ەدەی نۆزدەهەم و بیس��تەم، سەدەی 
گۆڕانکاریی��ە گەورەکان لە ئاس��تی گەش��ە 
و پەرەس��ەندنی ش��ارەکان ب��وو. شۆڕش��ی 
لەگ��ەڵ  ه��اوکات  توان��ی  پیشەس��ازی، 

گۆڕانکارییەکان��ی وەک ش��ەڕ و داگیرکاری 
کەرەس��تەی خاو، تەندروس��تی و بارودۆخی 
ژیان��ی خەڵک بگۆڕێ و ڕێ��ژەی مردن کەم 
بکاتەوە کە بووە هۆی شۆڕش��ی حەشیمەتی 
و زۆربوونی لە ڕادەبەدەری ش��ار و گوندەکان 
و تێکچڕژان��ی حەش��یمەتی کە لە زانس��تی 
کۆمەڵناس��یدا بە ئۆربانیزەی��ش ناوزەدکراوە. 
ئۆربانیزەیش ش��ارەکانی لە ی��ەک ملوێن بۆ 
بیس��ت تا س��ی ملوێن تێپەڕاند کە ئەمڕۆ بە 
مێگا ش��ار]5[ەکان بەناوبانگن. ش��ار ئێستا بۆ 
خ��ۆی نەتەوەیەکە و جمووجووڵەکانی ش��ار، 
پێناس��ە گەورەکانی کۆمەڵناسیی ڕووبەڕووی 
پرس��یاری گ��ەورەی داهاتووبینانە کردۆتەوە 

 .)Aarebrot 2014(
لە کوردس��تانی س��ەرەتاکانی س��ەدەی 
بیستەم حەش��یمەتی شارنشینی کورد ڕووی 
ل��ە زیادب��وون کرد  ک��ە دەتوانی��ن بڵێین 
بە س��ێ ه��ۆکاری گش��تیی وەک ش��ەڕ و 
نائەمنی، دابین کردنی بژێوی ژیان و نەبوونی 
ئینفراس��تراکچێر لە گون��دەکان، خەڵکی بە 
زۆری ڕوویان لە ش��ارەکان کرد. مەبەس��ت 
لە ئینفراس��تراکچێر]6[ یان ژێرخانی شار کە 
بریتیە لە دابین بوونی: تەندروستی، نشتەجێ 
بوون، ڕێگاوبان، ئاو و ئاوەڕۆ و ... هەتا دوایی. 
بەرزبوون��ەوەی ئاس��تی چاوەڕوانیی��ەکان لە 
ش��اردا و کولتووری شارنش��ینی، هەوایەکی 
ت��ازە و خوێنێکی تازەی هێنای��ە کۆمەڵگای 
کوردییەوە. ناوەندەکانی خوێندن، تەندروستی، 
فەرهەنگی و ئابووری لە ش��ارەکاندا گەشەیان 
کرد. لە هەم��ان کاتدا ئەم گەش��ەکردنە لە 
هەموو ئاس��تەکاندا بوو بە ژێر تەوەژمی بیری 
فاشیس��تییەوە. گەش��ەی سیاس��یی شار لە 
ژێر هێژموونی دەس��ەاڵتدارانی زاڵ بەس��ەر 
کوردستاندا چ لە ڕێگای سیاسەتی نەرمەفزاریی 
پرۆگرامەکانی خوێندن و ڕاگەیاندنەوە،  چ لە 
ڕێگای سیاسەتی سەختەفزاری و کاول کردنی 
ژینگەی ئینس��انی و سروشتی کوردستانەوە، 
پرۆژەی گەورەی ئاس��میلەکردن و توانەوەی 
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کوردیان ڕەچاو ک��رد و گەورەترین هۆکاری 
بەتااڵن بردنی  سەرمایەی سیاسی و ئینسانیی 

کورد بوون. 

شاخ
م��رۆڤ بوونەوەرێک��ی کۆمەاڵیەتیی��ە، لەبەر 
ئەوەیە ک��ە هەم��وو زیندەوەرێ��ک پێکەوە 
ب��ە بچ��ووک و گ��ەورەوە، دوور و نزی��ک و 
تایبەتمەندییەکانی ژیانی لەسەر زەوی دەژی. 
بە گەشتێک بە ناو دنیای ئەنترنێتدا دەزانین 
کۆمەڵگای مرۆڤایەتی بە س��ەدان و هەزاران 
جیاوازی و فرەچەش��نی تێدایە. بەاڵم فرۆید 
گوتەنی: »هیچ کات لەبی��ر مەکەن کە ئێمە 
حەیوانێکی��ن«. لە ڕوانگەی بیۆلۆژییەوە، ئێمە 
س��لوول، ئەن��دام و ئۆرگانیزمێکی زیندووین 
وەک هەموو گیانلەبەرانی دیکەی سروش��ت. 
سروش��تی  پێگەیش��تووی  و  هەڵکەوت��ە 
دیاریکراوین و سروش��ت بەش��ێکە لە ژیانی 
کۆمەاڵیەتی��ی ئێمە کە ناوم��ان ناوە: »دایک، 
)Fuggeli 2010( سێسەد  نیشتمان«.  ماڵەوە، 
ساڵ پێش، مۆنتس��کیۆ پێی وابوو کە مرۆڤ 
و کۆمەڵ��گا دروس��ت ک��راوی سروش��ت و 
کەش��وهەوایە )Aarebrot 2014(.کات��ێ ل��ە 
گەورە نووس��ەری کلۆمبیایی، گابریل گارسیا 
مارکیز دەپرس��ن »حەزت ل��ە چ ڕەنگێکە؟«، 
ناڵێ شین، سوور یان ڕەنگێکی تر. ئەڵێ: ڕەنگی 
زەریای کارائیب پاش کاتژمێر 3ی پاشنیوەڕۆ 
کە خۆر مەیلی درەوشانەوەی هەیە«. گەرمیی 
س��ەحرا و بیابان، ش��اخ و دۆڵ و دەش��ت، 
کەناری بەحر و دوڕگە، ژیانی سەر سەهۆڵ و 
کوێستانەکان هەر هەموو مرۆڤ و کولتووری 
مرۆڤی پێکەوە ڕێکخس��تووە و بەش��ێکن لە 
مەنتاڵیتێت��ی ئێمەی مرۆڤ. مرۆڤ لە ڕێگای 
مێکانیس��مەکانی مێش��کەوە، وێن��ەکان لە 
داڵیتەکانی مێشکیدا تەتەڵە و ڕاڤەی دەکات، 
س��ێمبۆل و وێنای نوێی پێ دەبەخش��ی بۆ 
ئەوەی هەستەکانی داڵدە بدات. لەبەر ئەوەیە 
هەست الی مرۆڤ لە هەستە بنەڕەتییەکانی 

وەک: تووڕەیی، خۆشحاڵی، ترس و وەحشەت، 
ش��ەوق، دڵتەنگی، ش��ەرم و بێزاری« زۆرجار 
دەکوڵ��ێ و زۆرجاریش دادەمرکێتەوە. کەواتە 
هەم��وو تابع )Function(کانی هەس��ت الی 
مێش��کە و مێش��کیش پەروەردەی سروشتی 
دەوروبەریەتی.هارمۆنی��ای مەنتاڵیتێتی مرۆڤ 
و سروشت ئەو جوانیناسیەمان پێ دەبەخشێ 
و داب��ڕان ل��ەو هارمۆنیای��ەش، هەڵب��ڕاوی 
لە شووناس��ە کە ڕیش��ەی لە پێگەیش��تنی 

 .)Finn 1999(کۆمەاڵیەتیی مرۆڤدایە
تەنیاژینگ��ەی  م��رۆڤ  ب��ۆ  سروش��ت 
کۆمەاڵیەت��ی نی��ە، بەڵک��وو بەش��ێکە ل��ە 
ژیۆپۆلیتیک. چ لە ڕابردوو و چ لە ئێستاش��دا 
زۆریان  گرینگیی  ژیۆپۆلیتی��ک  تیۆرییەکانی 
ب��ە جوگرافیا و سروش��ت داوە و بونیادەکانی 
سیاس��ەت و دەس��ەاڵتیان ڕاڤە ک��ردووە. لە 
س��ەردەمی ڕۆمانتیک��ی ئورووپادا سروش��ت 
هەوێنی خەونە گەورەکانی بە نەتەوەبوون بوو 
و گەڕانەوە بۆ سروش��ت بە لەدایکبوونێکی تر 
وێنا دەکرا. چ ل��ە ئەدەبیات و چ لە هونەردا، 
ڕۆمانتیک ڕووی لە سروش��ت و گەڕانەوە بۆ 

سروشت بوو.]7[ 
لە باری ژیۆپۆلیتیکیش��ەوە، کوردس��تان 
مەڵبەندێکی س��ەخت، شاخاوی و سەرکەشە. 
خەڵکی کوردس��تان لە ئ��اوەدان کردنەوە و 
پێکهێنان��ی ژی��اری ش��اخ و دۆڵەکاندا ڕۆڵی 
گەورەیان هەب��وو و تەون��ی کۆمەاڵیەتییان 
چنی��وە. بەری بووم و زەویی��ان هەڵگرتووە و 
تفاقی سااڵنەی خۆیان ڕێکخستووە و بە گشتی 
دەتوانین بڵێین سیس��تمی گەشەی ئابووری 
و کۆمەاڵیەتی��ی تایبەت��ی و جی��اواز وەهای 
کردووە ک��ە خاوەنی کولتوورێکی تایبەت بن 
لە نیشتمانی خۆیاندا. هەروەها دەیان گەڕیدە 
و نووسەری بەناوبانگی ئەورووپایی و ڕووسی، 
کولت��وور و ژیانی کۆمەاڵیەتی��ی کوردیان لە 
کوردس��تانەوە خوێندۆتەوە.  ڕووی سروشتی 
لەم ڕوویەوەیە زاگرۆس تەنیا زەنجیرە ش��اخ 
نیە، بەڵک��وو بزواتێکی کولت��ووری، ئابووری 
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و کۆمەاڵیەتیی��ە کە دانیش��توانی مەڵبەندی 
زاگ��رۆس و ش��اخەکانی کوردس��تان تێیدا 

پەرەیان ئەستاندووە.
خوێندنەوەی بزووتنەوەی نوێی »راسان« ، 
چ لە باری کردارییەوە و چ لە باری ئەندێشەی 
سیاس��ییەوە، هەڵگ��ری پاش��خانێکی قووڵی 
مێژوویییە کە ئەیهەوێ کۆمەڵگا لە »ش��ار و 
شاخ« پێکەوە هاوکات بجووڵێنێ. لێرەدا شاخ 
بەو مانایە کە »کولتووری سیاس��یی ش��اخ« 
بۆ کورد هێمای پش��ت و پەنا و ژیۆپۆلتیکی 
سەخت هاتووە و پێوەندیی کورد لەگەڵ شاخ 
پێوەندییەک��ی مێژوویییە. ب��ۆ نموونە »تەنیا 
چیاکان دۆس��تمانن« و »قەندیل تەنیا ش��اخ 
نیە، بەڵکوو شوناس��ە« دوو سیمبۆلی گەورەی 
زمانیی ن��او بزووتنەوەی ک��وردی لە هەموو 
بەشەکاندا بووە. بەاڵم »شار« دەستەواژەیەکی 
نوێی��ە لە ناو بزووتنەوەی سیاس��یی کورددا. 
ش��ار ناوەندی پێوەندییە سیاس��ییەکانە کە 
ناوەندی  ماکرۆپۆلیتیک��ەوە،  ڕوانگ��ەی  ل��ە 
بڕی��ار و گۆڕانکاریی��ە گەورەکانە و پێوەندیی 
ڕاستەوخۆی بە دەس��ەاڵت و دەوڵەتدارییەوە 
هەیە. ل��ەم ڕوویەوە کە ش��ار بۆتە قوواڵییی 

ئیستراتێژیی حیزبی دێموکرات و دەرخستنی 
تواناکان��ی چ لە ب��واری هەڵبڕین��ی دەنگی 
ناڕەزایەتی، خۆپیش��اندانی جەم��اوەری و چ 
لە ڕووی پەل هاویش��تن و ڕیش��ە داکوتان 
لەن��او بزووتنەوە ورد و ئاس��ۆیییەکانی ش��ار 
کە ڕێکخ��راوە مەدەنییەکان��ن. لەبەرامبەردا 
ش��اخ پەراوێزە و جیا لە مەڵبەندی پارتیزانی 
و تێکدان��ی دۆخی گش��تی، زیاتر ئینقالبی و 
شۆڕشگێڕییە. بۆیە ڕاسان ڕاستەوخۆ ئەیهەوێ 
کۆمەڵ��گا لە هەموو ئاس��تەکاندا بجووڵێنێ و 

ببێتە بەشێک لە جوڵەی ماکرۆپۆلیتیک.

ڕابردوو، شوناس و مێژوو
کنووت هامس��ون، گەورە نووسەری نەرویژی 
دەڵێ: »ناکرێ مرۆڤ خەڵکی هەموو ش��وێنێ 
بێ، هەر مرۆڤێ دەبێ ل��ە ماڵێکەوە هاتبێ«.
)Fuggeli 2010(مێ��ژوو بە ڕەگ و ڕیش��ەی 
مرۆڤ��دا دەگ��ەڕێ و شووناس��ی تایبەت بە 
خۆی دروست دەکات. مێژوو تەنیا حەکایەتی 
ڕاب��ردووەکان و خوێندنەوەی��ان نیە، بەڵکوو 
م��رۆڤ بەش��ێکی ل��ە ڕاب��ردوودا دەژی. لە 
ڕوانگەی کۆگنەتیڤەوە، مێژوو شووناسە و هیچ 

وێنەی یەکەم بۆ تێگەیشتنی زیاتر لە شوناس 

نەتەوەگرووپ

ڕەگەز شوێن

ژینگە تەمەن
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پێشکەوتنێک بە بێ ڕابردوو و پێشبوارەکانی، 
نەیتوانی��وە گەش��ە ب��کات. ش��وناس هەم 
تاکەکەسی  یان ئیدیڤێدوالە و هەمیش گشتی 
ی��ان کۆلەکتیڤە کە ش��وناس لە ناو جەغزی 
مرۆڤەکان  پێکەوەگەشەکردنی  و  پێکەوەژیان 
لە ڕەوتی بزاوتێکی مێژوویی دا دروست دەبێ.
شوناس واتە تێگەیشتنی تاک یان کۆمەڵ لە 

خۆی و جیاکردنەوە و تێگەیشتن لەوی دیکە. 
ئەگەر بڕۆینە بەردەم ئاوێنەیەک و س��ەیری 
کەس��ایەتیی خۆم��ان بکەی��ن، کۆمەڵێ��ک 
پرس��یاری بنەڕەتی دێت��ە بەردەممان وەک: 
پیاوم ی��ان ژن، منداڵم ی��ان گەنج یان پیر. 
جوانم یان ناش��یرین ... هەت��ا دەگاتە ئەوەی 
کە کێم ؟ لە کوێ ئەژیم و ئەمەوێ کێ بم؟ 

وێنەی دووهەم بۆ تێگەیشتنی زیاتر لە شوناس 

وێنەی سێهەم
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ه��اوکات،  شوناس��ی سیاس��ی بریتی��ە لە 
ڕێکخستنی هەس��ت، ئەرزش و بەها، حەز و 
ڕامانی هاوبەش��ی گرووپێک ک��ە دەتوانێ لە 
چوارچێوەی نەت��ەوە، کۆمەڵ یان گرووپێکدا 
خۆی پێناس��ە ب��کات. بۆ نموونە، شوناس��ی 
نەتەوەی��ی هەڵگری تایبەتمەندی و پرس��ی 
نەتەوەییی��ە، ی��ان شوناس��ی بزووتن��ەوەی 
کرێکاری مش��ووری مافەکانی کرێکار دەخوا 
و هەروەه��ا کۆمەڵێک شوناس��ی جیاواز کە 
پێوەندی��ی بە شوناس��ی ئێتنیک��ی، دینی و 
ڕەگەزی و هەتا دوایییەوە هەیە. لەبەر ئەوەیە 
کە چەمکی شوناس لە چەقی خوێندەوەکانی 
زانس��تی کۆمەڵناس��انەدایە و بەردەوام بەڕۆژ 

.)Anderson 1983( .دەبێتەوە
پێر فووگلی، پرۆفیس��ۆر و دەروونناس��ی 
بەناوبانگی نەرویژی،  لە کتێبە بەناوبانگەکەی 
خۆی��دا، »Nokpunktet )خاڵ��ی نێونجی(«دا 
نەش��ونمای کۆمەڵگای مرۆڤایەتی لە حەوت 
بەس��تێندا ک��ە ب��ە »7flokkene« ناودێری 
ک��ردووە. س��ێهەمین فلۆک��ی ب��ە ژینگەی 
کۆمەاڵیەت��ی ناودێ��ر کردووە ک��ە مرۆڤ لە 
ژینگەی کۆمەڵی خۆیدا و بە شوناسی تایبەت 
بە خۆیەوە گەش��ە دەکات. پێی وایە شووناس 
DNA ک��ۆدی ئۆرگانیزمێکی گەورەی وەک 
کۆمەڵگەی��ە کە دەکرێ و دەب��ێ لە تاک بە 
تاکی س��لوولەکانی کۆمەڵدا بگەڕێ و ڕیشەی 
ل��ە ناو کولتوور و زمانی کۆمەڵدا هەیە، ئەگەر 
 Fuggeli( .وا نەبێ تووشی ش��ێرپەنجە ئەبێ
2010(. لە س��ۆنگەی ئەم ڕوانگەیەوە، هەموو 
بزووتن��ەوە کۆمەاڵیەتییەکان ک��ە توانیویانە 
وەرچەرخانێکی بنەڕەتی لە کۆمەڵگادا بهێننە 
دی، خاوەنی ڕیشەی کۆمەاڵیەتیی قووڵ بوون 
کە بە پێی ڕەوتی بزاوت��ە کۆمەاڵیەتییەکانی 
مێژوو گەشەی ئەس��تاندووە. هاوکاتیش هیچ 
بزووتنەوەیەک��ی بێ ڕیش��ە ل��ە کۆمەڵگادا 
س��ەرکەوتوو نابێ و بە جۆرێک لە جۆرەکان 
ب��ەو کۆمەڵگایەوە پێوەند ناک��رێ. ئەزموونی 
گەورەی مێژوو، بیری مارکسیزم بوو کە نەک 

نەیتوانی لە ڕووس��یەدا گەشە بکات ، بەڵکوو 
بووە مایەی دواکەوتووی��ی و دیکتاتۆرییەکی 
ب��ێ وێنە لە مێژوودا ک��ە مارگرێت تاچەر لە 
بەناوبانگی خۆی��دا وتی: »کۆمۆنیزم  وتارێکی 
لە ڕووی ئەخالقی، سیاس��ی و ئایدۆلۆژییەوە 

مایەپووچ بووە«. 
بزووتنەوەی  س��ەرهەڵدانی  فەلس��ەفەی 
ک��ورد لە ڕووی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتییەوە، 
خاوەن��ی شوناس��ی خۆیەت��ی و خوێنێک��ی 
زیندووە کە بەردەوام بە ئۆرگانیزمی گەورەتر 
وەک نەت��ەوەدا دەگەڕێ. ب��ەو واتایە کە لە 
پێش مێژوو تا دەگات بە ئەمڕۆ کورد خاوەنی 
ناس��نامەی نەتەوەیی، زمان، کولتوور، خاک، 
نیش��تمان و ئابووریی هاوبەش بووە. هاوکات 
سەرهەڵدانی بزووتنەوەی مۆدێڕنی سیاسی � 
نەتەوەییی کورد لە دووسەدس��اڵی ڕابردوودا، 
جیا لەوەی کە وەرچەرخانێکی مێژوویی بووە 
لە پێناو دامەزرانی دەوڵەتی کوردیدا، ژیانەوە 
و نەش��وونمای شووناسی مێژووییی کورد بوە. 
لەبەر ئ��ەوەی جەوهەری نەتەوەیی بوون تەنیا 
ناسین و خۆناس��ین نیە، بەڵکوو پێگەیشتن، 
پێکەوەژی��ان و ژیانەوەی��ە لەگ��ەڵ هەم��وو 
ساتەوەختەکانی ژیان و بزاوتە مێژووییەکاندا. 
لە ڕاپەڕێنی ش��ێخ عوبەیدوڵ��اڵی نەهرییەوە 
بگرە ت��ا دامەزران��ی کۆماری کوردس��تان، 
دواج��ار هەرێمی کوردس��تان و بزووتنەوەی 
نوێی ڕاس��انی ڕۆژهەاڵت، ئەم خوێنە زیندووە 

دەگەڕی. 

ڕابوون
کن��ووت هامس��وون ل��ە باس��ی ڕۆمانە بە 
ناوبانگەکەی خ��ۆی بە ناوی »برس��یەتی«دا 
دەڵێ: »ئ��ەم ڕۆمانەم باس ل��ە ڕۆحێکی بێ 
ئاگای مرۆڤ دەکاو ڕووناکیم خس��تۆتە سەر 
هەموو کون و قوژبنە نهێنییەکانی مێش��کی 
مرۆڤ«. الی هامسوون پێویستە چەکوشکاریی 
مێش��کی کۆمەڵ بکرێ بۆ ئ��ەوەی ڕۆحێکی 
ت��ازە لەدایک ب��ێ. ئەو برس��یەتیی تەنیا بە 
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مانا فیزۆلۆژی و جەس��تەیییەکەی نەهێناوە، 
بەڵکوو برس��یەتیی بە واتای برسیەتیی ڕۆح، 
برس��یەتی لە پێناو سەرکەوتن و برسیەتی لە 
Rot- )ێێناو گەیشتن بە لووتکەدا هێناوەتەوە 
tem n.d.(.  لێرەدای��ە کە ڕابوون گرێ دراوی 
ئەو چەمکەیە کە دەبێ چەکوشکاریی مێشک 
و زەینی مرۆڤی ک��ورد بکرێتەوە بۆ لە دایک 

بوونێکی تر و هەستانەوە.
وش��ەی ڕابوون ل��ە زۆرب��ەی فەرهەنگە 
و  خ��اڵ  بەتایبەت��ی   � کوردییەکان��دا 
هەنبانەبۆرینە � بە واتای بێداری، هەس��تان و 
چاوکردن��ەوە هاتووە کە مرۆڤ دەگاتە دۆخی 
هۆش��یاری. مرۆڤ لە خەودا هۆش��یار نییە و 
ناتوانێ ئ��اگای لە دەورووبەری خۆی هەبێت، 
کەواتە ڕابوون، هەس��تان لەو دۆخەیە. ڕابوون 
و بەئاگابوونی الشەی مرۆڤ کاتێکە کە مرۆڤ 
بە هۆکارەکان��ی دەورووبەری و ئەو چاالکییە 
زەینی��ە ک��ە ڕوو دەدات، ب��ە ئاگادێتەوە و 
خاوەنی وشیاریی خۆیەتی کە بە دوو هۆکاری 
س��ەرەکی مرۆڤ دەگاتە هۆشیاری: هۆکاری 
فیزۆلۆژیکی کە مرۆڤ خاوەنی تەندروس��تی 
ب��ێ و ئۆرگانەکان��ی وەهۆش هاتن��ەوەی بە 
باش��ی کار بکات و پێویس��تە پشووی دابێ و 
ئامادەی جموجۆڵەکانی بێت. هۆکاری مەنتاڵ 
یان زەینی کە پێوەندیی بە دۆخی دەروونیی 
مرۆڤەوە هەیە. لە دۆخی سترێس، دڵەڕاوکێ 
و قەلەق��ی دا نەبێ��ت و ئام��ادەی ڕام��ان و 
بیرکردنەوە بێ. گرێدان و پێوەنددانی ئەم دوو 
ه��ۆکارە، مرۆڤ دەخاتە قۆناخی ناس��ین یان 

).Finn 1999(. )Hassel n.d( کۆگنێتیڤەوە
ڕاب��وون  سیاس��یدا،  فەرهەنگ��ی  ل��ە 
چەمکێکی بەرینترە کە هەڵگری پێناسەیەکی 
کۆمەڵناسانەیە. کۆمەڵگایەک چاو دەکاتەوە و 
دەگاتە ئاستی هۆشیاری. هۆشیاریی کۆمەڵگا 
بریتییە لە پەرەپێدانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
کە ڕاب��وون، فانکش��ێنێکە ڕۆڵی س��ەرەکی 
دەگێڕێت. واتە کۆمەڵگایەک یان نەتەوەیەک 
دەگاتە ئاستی خودئاگایی و بیر لە چارەنووسی 

سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی��ی خ��ۆی دەکاتەوە. 
بە پشتبەس��تن بە تیۆریەکانی کۆمەڵناس��ی، 
هی��چ بزووتنەوەیەک ب��ە ب��ێ خودئاگایی، 
ناس��ین و هۆشیاریی پێویست، ناتوانێ ڕەوتی 
پێشکەوتنی خۆی بپێوێ و بتوانێ واڵمدەری 
پرس��ە کۆمەاڵیەتیی��ەکان بێ��ت. ئێم��ە لە 
جیهانێک��دا دەژین کە ڕابوون و هۆش��یاریی 
ئێمە، پێوەندیی بە ناسینی جیهانی دەورووبەر 
و خوێندنەوەی دوورمەودا، بە مش��وور بوون 
و دەس��توبردبوونەوە هەیە. کەواتە غافڵ بوون 
لە جیهان��ی دەورووب��ەر و گۆڕانکارییەکانی، 
بێهۆش��ی و بێ ئاگایی دێنێ��ت. واتە گلۆباڵ 
بیر بکەینەوە و لە پەراوێزی هەموو شوناس��ە 
دژبەیەکەکاندا، شوناسی خۆمان بە پێی ناوچە 

و لۆکاڵ بەڕۆژ بکەینەوە. 

دێموکراسیی قووڵ یان شاخی سەهۆڵین
ه��ەر کۆمەڵێکی زین��دەوەر چ ئینس��انی و 
چ حەیوان��ی، پێویس��تی ب��ە ڕێکخس��تنی 
دەزگایەک��ی بەقا و تەنزیم��ی کۆمەاڵیەتیی 
خۆی هەیە کە گەش��ە بکات و پەرە بستێنێ. 
ڕێکخس��تنی ژیان��ی کۆمەاڵیەت��ی بە پێی 
ب��ارودۆخ و گۆڕانکارییەکانی ژیانی مرۆڤایەتی 
پێویستییەکی حاشا هەڵنەگرە. نە دەتوانین بە 
سیس��تەمی نیاندرتاڵی بژین و نە دەشتوانین 
لە پێشەوەی کۆمەڵی مرۆڤایەتی بژین. بااڵنس 
و ڕێکخس��تنی باش��ترین ش��ێوەی ژیان کە 
حەس��انەوە و دڵنیایی بداتە کۆمەڵ و مرۆڤ، 

بایەخی ڕۆژگاری خۆی هەیە. 
تیۆریی شاخی س��ەهۆڵینی دێموکراسی، 
یەکێک لەو تیۆریە بە دەگمەن ناس��راوەکانی 
دێموکراس��ییە ک��ە پێویس��تە خوێندنەوەی 
تایبەتی و قووڵتری بۆ بکرێت. د.قاس��ملوو لە 
دوایین وتووێژیدا ئەم دەستەواژەیەی دەربڕیوە، 
بەاڵم نازانین هەمان مەبەس��تی هەبووە، یان 
بە مان��ا کوردییەکەی دێموکراس��یی بەتەواو 
مانای هێناوەتە گ��ۆڕێ. بۆیە لێرەدا ناکرێ و 
ناشبێ بە پشتبەستن بەو وتەیە کۆی فیکر و 
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ئەندێشەی د.قاسملوو لە چوارچێوەی تیۆریی 
»دێموکراسیی قووڵ«دا شی بکەینەوە. ئەوەی بە 
الی منەوە گرینگ بوو، »سیمای دێموکرات«ی 
دوکتور قاس��ملوو، مانیفێس��تێکی سیاسی و 
دێموکراتیک��ە بۆ داهاتووی دێموکراس��ی لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، چ وەک بزووتنەوەی 
نوێی ڕاس��ان کە هەڵگری میراتی قاسملوویە،  
چ وەک ک��ورد کە ئەیهەوێ واڵتەکەی بەرەو 
دێموکراسی، ئاشتەوایی و پێکەوەژیان بڕوات. 
لە ترۆپکی شاخەکەوە هەتا دەگاتە ڕیشەکەی، 
پێوەندیی بە سێ چەمکی گرینگی ڕابەر، ڕایەڵە 
و ڕاپەڕاندن لە سیستمی مودیرییەتییەوە هەیە 
کە لە هەموو دەوڵەت، ڕێکخراو، گرووپەکاندا 
ب��ۆ بەڕێوەبردن، گەشەس��ەندن و بەرباڵویی 
ل��ە ئاس��ت کاروتێکۆش��اندا و ڕۆڵ گێڕان لە 
جیهاندا بەکار دەهێنرێ و مش��تومڕی زۆری 
لەس��ەرە. زۆر تی��ۆری و خوێندنەوەی جیاواز 
بۆ بەڕێوەبەری کراوە و لە زانس��تی سیاسیدا 
گرینگیی تایبەتی پ��ێ دراوە. ڕۆڵی ڕێبەرانی 
کاریزم��ا، کاریگەریی��ان و بەمش��ووربوونیان 
ب��ۆ داهات��ووی نەتەوەکەیان دی��ار و بەرچاو 
ب��ووە. ڕێبەرگەلێ چ دێموک��رات بووبێ و چ 
نادێموک��رات، پێوەندیی ب��ە توانایی ڕابەرەوە 
هەبووە کە ڕۆڵی گەورەی لە گۆڕانکارییەکاندا 

هەبووە.
ل��ە حیزب��ی دێموکراتدا، س��انترالیزمی 
دێموکراتی��ک و ڕابەرایەتی��ی س��ێ ڕێبەری 
کاریزمای وەک، پێش��ەوا ق��ازی محەممەد، 
د.قاس��ملوو و د.سادق ش��ەرەفکەندی، ڕۆڵی 
گەورەی��ان هەم ل��ە ڕووداوەکانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان و ئێراندا و هەمیش لە گۆڕانکاریی 
لە سیس��تەم و پێکهاتەی حیزبی دێموکراتدا 
بینیوە. گرینگی و بایەخی ئەم س��ێ چەمکە 
ئەهێڵ�مەوە بۆ ئەو نووسەر و قەڵەمبەدەستانەی 
ک��ە توانای��ی و ش��ارەزاییان ل��ە زانس��تی 
مودیرییەت��دا هەیە و ئەتوان��ن خوێندنەوەی 
نوێ و بابەتیانە بۆ بزووتنەوەی نوێی ڕاسان و 

مودیرییەتی حیزبی دێموکرات بکەن. 

زۆربەی سیس��تەمە مودیرییەتەکانی دنیا 
لە تاقیکردنەوەدا ڕووبەڕووی کێش��ە و گرفتی 
خۆی��ان بوونەتەوە و خاڵ��ی الواز و بەهێزیان 
هەی��ە. ڕاب��ەری بە مش��وور، زان��ا و کارزان 
ئەتوانێ کۆمەڵگا بەرەو س��ەرکەوتن ئاراس��تە 
بکات و پێچەوانەکەی بەرەو هەڵدێر. گرینگی 
دان بە سیس��تەمی مودیرییەت��ی، گرینگی 
دان ب��ە الش��ەی ئۆرگانیزمێک��ی سیاس��ی 
و زین��دووی وەک حیزب��ی دێموکرات��ە کە 
خەونی ڕزگاریی نەتەوەیەکی لە مێش��کدایە. 
ئەگەر س��لوول، ئ��ۆرگان و ئەندامەکانی ئەم 

سیس��تەمە بە باش��ی کار نەکەن، ئەوا پەکی 
دەک��ەوێ و ناتوانێ بجووڵێ. هەر جووڵەیەکی 
کۆمەاڵیەت��ی و سیاس��یی وەک ڕاس��انیش، 
پێویس��تی ب��ە هاوئاهەنگی و ڕێکخس��تن و 
پ��ەروەردەی ئەندامەکانی الش��ەکەیەتی. بۆ 
زیاتر ڕوونکردەوەی مەبەستەکەم، پەنا دەبەمە 
بەر زانس��تی ماتماتیک. ل��ە ماتماتیکدا هەر 
 خاڵێ��ک خاوەنی نم��وودار و فرۆمۆلێکی تابع 
)فانکش��ێن(ی هەیە ]f(x)=x+y[.]8[ )سەیری 
وێنەک��ە بک��ە(: x و y دوو هێڵ��ی دی��اری 
ک��راون ک��ە هەت��ا Y بەرزتر ب��ێ، هێلەکە 
بەرزت��ر دەبێتەوە، و هەت��ا x زۆرتر بێ هێڵە 
خوار دەبێتەوە. ئەم نموونەیەش لە زانس��تی 
دەروونناسیدا پێوەندیی بە ئەنگیزە یان هاندان 
)مۆتیڤەیش��ن(ەوە هەیە. هەتا مۆتیڤەیش��ن 
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زۆرتر بێ، هەستی مرۆڤ زیاتر بۆ ڕێکخستنی 
کارێک یان دژکردەوەیەک، زیاتر دەبێت.

وات��ە:   مۆتیڤەیش��ن + زانی��اری = تاب��ع 
)فانکشێن(.

وتەیەکی باو هەیە کە دەڵێن: ئەگەر مزگەوت 
بکەیتەوە، نوێژخوێن زۆر دەبێ، ئەگەر ستادیۆم 
و هۆڵی وەرزشی بکەیتەوە، وەرزشوان بە خۆی 
و تۆپەکەی��ەوە دێتە مەیدانەکە. ئەو وتەیە لە 
ڕووی کردەوەیییەوە هەڵەیە، و خەمس��اردی 
لەگەڵ خۆی دەهێنێ. ڕاس��تە دەبێ شوێنی 
مەبەست بۆ کارەکە تەواوکرابێ، بەاڵم ئەوەی 
گرینگ��ە ب��ۆ ڕاپەڕاندنی ئەرک��ەکان، هاندان 
و مۆتیڤەیش��نە. ڕاپەڕاندن��ی کار و ئەرک لە 
ئەندامەوە دەس��ت پێدەکات و ل��ە لووتکەی 
ڕابەرایەتی��دا کۆتایی پ��ێ دێ. کە دڵنیایی و 
ئێعتماد لە نێوان ئەندامان و بەڕێوەبەرەکانیان، 
گرینگترن بابەتی پێشکەوتنە. ڕەمزی هەموو 
بزووتنەوەی��ەک، لە دڵنیای��ی ئەندامەکان بە 
ڕێبەرەکانیان و ڕێبەرەکان بە ئەندامەکانیاندایە 
کە لەس��ەر پرینس��یپەکانی ئ��ەرک و ماف 
دامەزرابێ. هاوکات لەگەڵ ڕێبەری کارزان و 
بەمش��وور، ڕایەڵە و تۆڕی پێوەندیی ئەندامان 
و ڕێکخس��تن، کۆڵەک��ەی هەرە س��ەرەکیی 
و  کۆمەاڵیەت��ی  بزووتنەوەیەک��ی  هەم��وو 
سیاسییە. لە ئەدەبیاتی کوردیدا دوو ئیدیۆمی 
»بەدەس��توبرد و دەستەوەس��تان« بەرامبەری 
یەکدین. مودیریەتی بەدەستوبرد خاوەنی ورە 
و هاندانە، هەروەها لە ش��وێن و کاتی خۆیدا 
خاوەنی بڕیار و هەڵوێس��تە کە لەسەر بنەمای 
ڕایدەپەڕێنێ.  دێموکراس��ی  پرێنس��یبەکانی 
بەاڵم مودیریەتی دەستەوەس��تان، دۆشدامان 
و ڕەدووی ڕووداوەکان کەوتن��ە. بێ نەزمی و 
بێ پرێنس��یپی و دواجار داڕزانی تەشکیالتی 

لەگەڵ خۆی دەهێنێت. 
 لێ��رەدا بۆ کورت کردنەوەی باس��ەکە و 
هەروەها تووش نەبوون بە هەڵەی تیۆریکەوە، 
کۆمەڵێ��ک پرس��یاری ڕێتۆری��ک دەهێنمە 
ئاراوە: ڕێبەرایەتی و مودیرییەتی بزووتنەوەی 

نەتەوەیی هەڵگری چ پێناسەیەکە و ئەرکەکانی 
بەردەمی��ان چی��ن؟ ئای��ا ئەندامێکی حیزبی 
ئەتوانێ لە ئاس��ت ئەو بەرپرسیاریەتییەدا بێ؟ 
دواج��ار ڕایەڵەی پێوەندیی ل��ە بزووتنەوەی 
ڕاس��اندا، لەسەر چ بنەمایەکە و بەهاکانی ئەم 
پێوەندییە لە تاکێکەوە بۆ تاکێکی دیکە چین؟ 
لەگەڵ ئەوەشدا پێم وایە، بزووتنەوەی ڕاسان 
دەبێ خۆی لەگەڵ ئەم فۆرمە لە تێکۆش��ان 
نزیک کاتەوە ک��ە پێوەندیی بە بەرژەوەندییە 
گش��تییەکانی خەڵک��ی کوردس��تان، ماف و 
ئەرکی ئەندام��ان و ڕێکخس��تنی کۆمەڵەوە 

هەیە. 

دێموکراسی لە نێوان بوون و نەبووندا 
بەپێی ڕاپۆرتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 
بۆ دی��اری کردنی »دێموکراس��یی تەواو« لە 
واڵتەکاندا، ناوی 19 واڵتی وەک دێموکراسیی 
تەواو هێناوە کە بە زۆری واڵتانی سکاندیناوی 
و ئەورووپ��ای ڕۆژئاوا ب��وون کە واڵتی نەرویژ 
لەس��ەرەوەی هەموویان بوو. دواتر بەش��ێک 
لە واڵتەکان وەک دێموکراس��یی نیوەناتەواو، 
بەشێکی دیکە پرۆس��ەی دێموکراسیی هەیە 
ب��ەاڵم دێموکراتی��ک نی��ە و دوات��ر ڕێژیمە 
تۆتالیتێ��ر و دیکتاتۆرەکان ک��ە ئێران لە ناو 
ڕیزی واڵتانی دواکەوت��وو و دیکتاتۆریدا بوو. 
نیشانەکانی دێموکراس��یی تەواو لە واڵتێکی 

وەک نەرویژدا ئاوەها دیاری کراوە: 
 پرۆسەی هەڵبژاردن و فرە حزبی 

 مافی شارۆمەندی 
 رێژیمێکی خەڵکی و کارامە

 بەشداریی سیاسی 
 کولتووری سیاسی 

و ئەگ��ەر واڵت��ێ بگات��ە ئاس��تی واڵتێکی 
ت��ەواو دێموکراس��ی، پێویس��تە تەواوکەری 
ئەم خااڵن��ە بێ��ت )Anne 2012(. لە نێوان 
پێناس��ە و ک��ردەوەدا جیاوازی��ی زۆر هەیە. 
حیزبی پراگماتیس��ت، ئەو حزبەیە کە بتوانێ 
لەگەڵ وت��ار و کرداری یەکت��ر بخوێننەوە. 
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زێدەڕۆی��ی نی��ە ئەگ��ەر بڵێین »س��یمای 
دێموک��رات«، خوێندنەوەیەک��ی نموونەیی و 
بابەتیانەی دێموکراس��ییە کە دەتوانێ لە نێو 
تیۆریی ش��اخی سەهۆڵیندا ش��ۆڕ بێتەوە و 
»دێموکراس��یی قووڵ« وەدی بێنێ. »سیمای 
دێموکرات« تەنیا مانیفێستێکی دێموکراتیکە 
چ وەک سیس��تەمی مودیرییەت��ی حیزبی و 
چ وەک مودیریەتی سیاس��یی کۆمەڵگا بەکار 

بهێنرێت.

راسان لە نیوان بزووتنەوە و ستراتێژیی 
حیزبی دێموکرات دا

لەگ��ەڵ  هاوواتای��ە  و  هاوش��ێوە  ڕاس��ان 
»ڕێنێس��انس«ی ئەورووپ��ا کە ب��ە واتای لە 
دایکبوونەوە هاتووە. بەو واتایە کە س��ااڵنێکی 
زۆرە جووڵەی سیاسی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 
بە هۆی هەڵکەوتەیەکی ژیۆپۆلیتکی باشووری 
کوردس��تانەوە، پەک خرا. ئ��ەم دۆخە نەک 
هەر نەیتوانی بارودۆخی سیاس��یی باشووری 
کوردستان بەهێز بکات، بەڵکوو باشوور کارتە 
سیاس��ییەکانی لە دەس��ت دا. کەواتە ڕاسان 
لەم فەزا ئاڵۆزە سیاس��ییەی باشوور، ئێران و 
عێراقدا سەری هەڵدا کە دەرفەتێکی گرینگی 
سیاس��ی لەدایک بوونەوەیەکی پێویست بوو. 

قۆزتنەوەی دەرفەت��ەکان و کەڵک وەرگرتن 
لێیان نیشانەی زیندووییی حیزبی دێموکرات 
و بەدەس��توبردبوونی ڕێبەرایەتییەک��ەی بوو. 

بەاڵم ئایا ئەمە دەتوانێ بزووتنەوە بێ؟ 
بێ گومان ل��ە فەزای سیاس��یی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستاندا، فرەیی و پلۆرالیزم هەیە و پرسێکی 
حاشاهەڵنەگرە. بەو پێناس��ەیە کە پێشتر لە 
دێموکراس��ی و دەرفەتەکانی دێموکراس��یی 
تەواو هێنامانەوە، ئەرکی حیزبێکی دێموکرات 
قورس��تر و گرانترە و دەبێ لە پێناو ئەرزش و 
بەهاکانی خۆیدا خەبات بکات، نەرمی بنوێنێ 
و لەگ��ەڵ الیەنەکانی دیکەدا هەڵبکات. وەک 
چۆن لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی فەیسبووک، 
ئینس��تاگرام، تویت��ر و ... ش��تە ج��وان و 
سەرنجڕاکێش��ەکانی خۆمان شێردەکەین )بە 
ئیش��تراکی دادەنێین(، ئاوەهاش دێموکراسی 
تەنی��ا سیاس��ەت نیە، بەڵکوو ئەو ویس��ت و 
داخوازییانەی��ە ک��ە ئەمانەوێ ل��ە کۆمەڵدا 
پێک��ەوە هاوبەش��یان بکەین. دێموکراس��ی 
بەش��دارییە ل��ەو چاالکی و چاڵش��انەی کە 
کۆم��ەڵ، حیزب ی��ان گ��رووپ ڕووبەڕووی 
دەبێتەوە، هەروەها پێویس��تە پەروەردە بکرێ 
و نەش��ونما بکات ن��ەک وەک خۆی و لە ناو 
چوارچێ��وەی تی��ۆری و وت��اردا بمێنێتەوە 
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ئیڤەرش��ن،]9[  الری��د  الرش   .)Anne 2012(
نووس��ەر و لێکۆڵ��ەری بواری پ��ەروەردە و 
ئێنتگراس��یۆن و فرەکولتووری،  لە وتارێکیدا 
باس لە چەمکی »Uenighetsfelleskap: واتە 
لێکتێنەگەیش��تنی پێکەوەبونیادنان« دەکات. 
چەمکی »پێکەوەبونیادنان felleskap«، یەکێک 
لە چەمک��ە گرینگەکانی کۆمەڵی نەرویژییە و 
پێکەوەکارکردن،  کولت��ووری  ب��ە  پێوەندیی 
پێک��ەوە بونیادنان، پێکەوە هەس��ت کردن و 
پێکەوەژیانەوە هەی��ە. بەاڵم الرش لێرەدا ئەو 
پێکەوەبونیادنان��ە دەخاتە بەر ڕەخنەوە و پێی 
وایە لە دێموکراسیدا گرووپێک هەمیشە بوونی 
هەی��ە کە خاوەنی ئایدی��ال تایپی خۆیانن و 
فەزایەکی گەورەی بەتاڵ هەیە بۆ ئەوەی بازنە 
کولتوورییەکان��ی دیکە لە یەکتری تێبگەن و 
خۆیان پێناس��ە بک��ەن. هەروەها لە ڕوانگەی 
ئەوەوە، دێموکراس��ی لە ڕوانگ��ەی لۆکاڵی و 
ناوچەییی��ەوە س��ەرکەوتووترە هەتا ڕوانگەی 
نەتەوەیییەوە. بەو واتایە کە جیاوازییەکان نابێ 
داپۆش��رێن، لەبەر ئەوەی پێکەوەبونیادنانێک 
لە ئارادا نامێنێ کاتێ ک��ە ناوچەیەک، وردە 
کولتوورێ، توێژێ یان گرووپێکی کۆمەاڵیەتی  
کەخاوەنی ئایدیا و ه��زری تایبەتی خۆیانن، 

جێگایان نەبێتەوە. دێموکراسی هی هەمووانە 
و بەشداریی هەموانیش ڕەونەق و فرەچەشنی 

لە کۆمەڵگادا ئەهێنێتە ئاراوە. 
ئ��ەوەی ک��ە ه��ەر دوو وێنەی ش��اخی 
س��ەهۆڵینی دێموکراس��ی قووڵ و خوارەوەدا 

 .)Lars 2012( هاتووە
ل��ەم ڕوانگەی��ەوە پێ��م وایە ڕاس��ان وەک 
بزووتنەوەیەکی دێموکراسیخواز خۆی پێناسە 
»س��یمای  مانیفێس��تی  هەڵگ��ری  دەکات، 
دێموکرات«ی د.قاسملووە کە فەرشی سووری 
بۆ هەموو ئایدیا جیاوازەکانی کۆمەڵ لە پێناو 
ڕزگاریی نەتەوەیی و بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی 
سیاسەت  زەرفیەتی  ڕاخستووە.  دێموکراتیک 
لە ڕاساندا دەبێ ئەوەندە بێ کە توانایییەکانی 
جێگایان  کوردس��تان  ڕۆژهەاڵتی  کۆمەڵگای 
بێت��ەوە و نەبنە ژێ��ر تەوژم��ی خۆبەزلزانی 
خۆڵەمێش��ی  ڕەش��ۆکییەوە.  سیاس��ەتی  و 
کردن��ی سیاس��ەت لە پێن��او پەرتەوازەیی و 
پرینس��یپەکانی  ڕێکخراوەیی��دا،  ش��پرزەیی 
ژیانی کۆمەاڵیەتی و پەرەس��ەندنی سیاسەت 
دەش��ێوێنێ و چیدیک��ە ماناکانی »س��یمای 
دێموک��رات« وەک خۆیان نامێنن. لەبەر ئەوە 
پشوودرێژی لەگەڵ »دۆستەکانی دێموکراسی« 
و س��ووربوون لەس��ەر بەهاکانی دێموکراسی 
دێموکراس��ی«  »دوژمنان��ی  ب��ە  بەرامب��ەر 
ئەرک��ە. بەم ڕوانگەی��ەوە دەتوانین بڵێین کە 
بزووتنەوەی نوێی ڕاس��ان، خەباتی ش��ار لە 
پانتای دێموکراس��ی و پێکەوەبونیادناندایە و 

واتادارە.

ئاکامگیریی ئەم باسە
مەنتاڵیتێتی��ی حەوتەوان��ە، جی��ا لەوەی کە 
ل��ە ڕووی زمانییەوە و بۆ زیاتر ئاس��انکاریی 
دەربڕین هێن��راوە، وتارێک��ی تایبەتە کە بۆ 
س��ەرکەوتنی بزووتن��ەوەی نوێی ڕاس��ان بە 
پێویستی دەزانم. ڕێتۆریکی سیاسیی حیزبی 
دێموک��رات دەوڵەمەن��د و هەڵگ��ری دەیان 
تیۆریی سیاس��ییە. ئەوەی ل��ە مەنتاڵیتێتی 

پێکەوە دەوڵەت
بونیادنان

گرووپی خاوەن
ئایدیال تایپ

دێموکراسی
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حیزبی دێموکراتدا جێگای گرتووە، زەرفییەتی 
دێموکراس��ییە ک��ە دەتوان��ێ بونیادن��ەری 
مەنتاڵیتێتی  ب��ێ.  دێموکراتیک  کولت��ووری 
حەوتەوانە کۆکردنەوەی شاڕێگەکانی گەیشتن 
ب��ەو خەونە گەورەی��ە چ لە ئاس��تی ڕامانی 
سیاس��ی، پەروەردە و ڕاپەڕاندنی حیزبدا و چ 
وەک پرنیس��یپەکانی خەبات بۆ گەیشتن بە 
کۆمەڵگەیەکی دێموکراتیک. ئەو پرێنسیپانەیە 
کە زەینی خوێنەر و بە تایبەتی تێکۆش��ەری 
حیزب��ی دێموکرات ڕادەهێن��ێ بۆ یەکەم، بە 
بەرینترکردنەوەی  مانیفێستکردنی »ڕاسان« و 
خەباتی ش��ار و ش��اخ و دووهەم، پێمان بڵێ 
شار قوواڵییی ستراتێژیکی حیزبی دێموکراتە 
و شاخ هەڵگری پاشخانی کولتوور و شووناسە 
کە سروش��ت و فەرهەنگی زاگ��رۆس پێکی 
هێن��اوە. لەبەر ئەوەیە کە ئێمە لە پێناو دابین 
بوونی مافە نەتەوەیییەکان، ئازادی، یەکسانی 
و دادپەروەردیدا خەبات دەکەین، کە »ڕاسان« 

هەڵگری ئەو شوناسە سیاسییەیە.

سەرچاوەکان
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پەراوێزەکان

 - Online English dictionary,  https://www.merri-
am-webster.com/
 https://iapop.com/deep-democracy/
»ئێمە باوەڕمان بە دێموکراس��یی قووڵ هەیە«، ئاماژە بە دەربڕینێکە 
کە شەهید د.قاسملوو لە دوایین دانیشتنیدا لەگەڵ تیرۆریستەکانی 
کۆماری ئیس��المی لە کات��ی وتووێژدا بەکاری  هێن��اوە و بەرگریی 
ل��ە مافەکانی ک��ورد دەکات. ئەم وتارەش هەوڵ ئ��ەدا لە ڕوانگەی 

ڕێتۆریکی سیاسییەوە شی کردنەوەی بۆ بکات. 
 - cognitive: relating to, being, or involving con-
scious intellectual activity (such as thinking, rea-
soning, or remembering). 
  -Urbanization.
 -Megacity. 
 -لە بیرەوەرەییەکانی د.خەلیقیدا بارودۆخی ش��ارێکی وەک تاران لە 
ساڵەکانی چلی هەتاویدا زۆر خراپ بووە و تەنانەت زۆربەی پەراوێزی 
ش��اری سیس��تەمی ئاو و ئاوەڕۆی کۆنی بەکار هێن��اوە و جۆگە و 
رووبارەکان س��ەرچاوەی ئاوی خواردنەوە بووە. بەاڵم حەش��یمەتی 
کۆچکردوو، لە پەراوێزی شارەکاندا لەوپەڕێ خراپیدا ژیاون. نموونەی 
گەڕەکی حەڵەبی ئاوا بووە کە ئێس��تاش نازناوەکەی لە شاری تاران 
ماوە. مەبەس��ت لەم نموونە هێنانەوە ئ��ەوە بوو کە تاران وەک گیگا 
شارێک، رابردووی شارنشینیی وەهای نەبووە کە ئێستاکە کولتووری 

شارنشینیی ددانشکێنە.
 -وتەیەک��ی بەناوبانگی ژان ژاگ ڕۆس��ۆ بوو کە ل��ە وتارێکی بە ناو 
پێوەندیی زانس��ت و هونەر باس��ی کردووە و پێ��ی وابوە کە مرۆڤ 
https:// .باشە، بەاڵم شارستانیەت و پێشکەوتنەکانی خراپی کردووە
ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:186579/

topic:1:195781/resource:1:126122
 بۆ زانیاری زیاتر س��ەردانی ویکیپیدیای کوردی و فارسی بکرێ بۆ 

تێگەیشتن لەم بابەتە.
https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%
B1%D8%A7%D9%81%DB%8C_%D9%81%D8
%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%D9%86
- Lars Laird Iversen.



هێرشی ناسیۆنالیزمی فارسی بۆ سەر جوغرافیای زاگرۆس 

سمیرۆم لوڕستانی

ئاماژه
بە چاو لێکردن لە مێژوویی دەسکاری کردنی دەسەاڵت دارانی ناوەندی لە 

ئێران بۆمان دەردەکەوێ کە زیاترین ئاڵوگۆڕی جوغرافیایی لە زاگرۆس ڕووی 
داوە و هۆی ئەوەش دەگەڕێتەوە سەر چەند خاڵ کە یەکەمیان پەیوەندی 

زمانی، مێژویی دانیشتووانی زاگرۆسە کە کوردن و بە بۆنەی شاخاوی بوونی ئەو 
ناوچانە هەمیشە توانای بەرگری کردنیان لە خۆیان بووە.
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زاگ��رۆس ک��ە گەورەتری��ن زنجی��رە چی��ای 
کوردس��تانە و لە دەڤەری وانێ ڕا دەس��ت پێ 
دەکات و تا ناوچەی کرمان خۆی دەکێش��ێتەوە 
یەکێک لە کۆنترین ش��وێنەوارەکانی نیشتەجێ 
بوون��ی مرۆڤە ک��ە مێژووی نیش��تەجێ بوونی 
 مرۆڤ ل��ەو دەڤەرە ب��ۆ ٤٠-1٠٠هەزار س��اڵ 
دەگەڕێتەوە.]1[ بە درێژایی مێژووش سەرەکیترین 
دانیش��توانی کوردان بوون. پارچەکانی دیکەی 
کوردس��تان لێرەدا باس ناکرێن  بەاڵم لە ئێران 
لە بەشی باشووری ڕۆژهەاڵتی زاگرۆس هەندێک 
ل��ە ناوچە کوردییەکان لە ژێر سیاس��ەتگەلێک 
وەک قەاڵچۆ، کۆچ دان و قڕکردنی ش��اعەباس، 
نادرشا و ڕەزاشادا تێدا چوون]2[ و هەنووکە حیزبە 
کوردییەکان، تا ڵورس��تان ئەگەر بە کوردستان 
بزان��ن ب��ە بۆچوون��ی خۆی��ان زۆر ڕادیکااڵنە 
جوواڵونەتەوە. بەاڵم بەش��ێک ل��ەو ڕووداوانە لە 
مێژووی کوردس��تان، لە جوغرافیایەکی بەرینتر 
لەو جوغرافیایەی ئێس��تە دا ڕووی داوەو بۆ وێنە  
بەش��ێک لە  ک��وردەکان لە  ش��یراز و کرمان 
هەر لە پێش هاتنی ئیس��المەوە نیشتەجێی ئەو 
ناوچانە بوون و ساس��انییەکان کە دەسەاڵتێکی 
کورد زمان بوون]3[ لە ش��یرازەوە هاتوون و دوای 
ئیس��المیش هەر ئ��ەو ناوچانە لە س��ەدەکانی 
یازدەهەمەوە تا چاردەیەم هەرلە ژێر دەس��ەاڵتی 
ش��وانکارەکان دابووە کە دەس��ەاڵتێکی کوردی 
بوون و ڕەچەڵەکی خۆی��ان هەڵدەگەراندەوە بۆ 
ساسانییەکان و لە سەدەی چاردەیەم تا پانزدەیەم 
ئەوە حەس��ەنەویەکانن کە بەس��ەر زاگرۆس��ی 
خواروو و زاگرۆس��ی ناوەند لە بووش��ەهرەوە تا 
هەمەدان حوکمیان دەکردو ئەمانیش نەوەکانی 
ش��وانکارەکان بوون  و بە پێی قسەی حمدالله 
مس��تۆفی لە کتێبی »نزهەالقلوب«]٤[ ئەوسا ئەوە 
بەهار ناوەندی شارە کوردستانییەکان بووە ئەوەش 
بە پێ��ی ئەوەی کە بەهار لە نێوان کرماش��ان- 
هەمەدان و س��نە بووە لە ڕاستی نزیکە. تەنانەت 
دوو س��ەدە دوای ڕووخانی حەس��ەنەویەکانیش 
لە سەردەمی س��ەفەوییەکان دا کە شەڕەفخانی 
بەدلیسی  شەڕەفنامەی دەنووسییەوە کوردستانی 

ژێر دەسەاڵتی س��ەفەویەکانی تا کەناری هۆرمز 
دان��اوە ئەوە زۆر جێگەی ڕاوەس��تان و تێڕامانە.  
ب��ە ت��ەوژم هێنان��ی کۆلۆنیالیزمی ڕووس��ی و 
بریتانیایی بە سەر ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 
کە ه��اوکات ب��وو لەگەڵ دەس��ەاڵتداری ئیل/
قەومی قاجەردا ل��ە ئێران،]5[ تاقمێک ئیلیت کە 
زۆربەیان وەک س��ەفیر،  بازەرگان یا هەندێکیان 
خوێندکارگەلێک بوون کە ل��ە الیەن دەوڵەتی 
ناوەندیی��ەوە بۆ واڵتانی بیان��ی نێردرابوون و لە 
چەند واڵتێک وەک فەڕانس��ە، ئاڵمان، بریتانیا و 
ڕووس��یە دا جێگیر بوون. ئەو کەسانە بە دیتنی 
دۆخی دەس��ەاڵتی ناوخۆیی لە ئێران بە تایبەت 
دوای دوو ش��ەڕ کە لەگەڵ ڕووسەکان دا کردیان 
و  بە چاولێکردن لە دۆخی پێشکەوتوویی واڵتانی 
ڕۆژئاڤایی  و لە ژێر کاریگەری نووسراوانی بیانی  
وا لە چەند س��ەدە پێش��ترەوە وەکوو : گەڕیدە، 
بازەرگان، قەشە و مەئمور هتد بە ناو ئیمپراتورییە 
ڕۆژهەاڵتیی��ەکان دا گەڕاب��وون و بیرەوەری یان  
لێکۆڵینەوەکان��ی خۆیان لەم��ەڕ ڕۆژهەاڵتییان 
لە چاپ داب��وو و مێژوویی واڵتانی ڕۆژهەاڵتیان 

بەهشتی وێناکردبوو.]6[
 ئیلیتی قاجاری تاراوگ��ە کە لە واڵتانێکی 
ئوروپایی دەژیان و ئەو واڵتانە کە تێیان دا پرۆسەی 
دەوڵەت- میللەت س��ازببوو،  ئەو نووس��ەرانە لە 
ژێ��ر کاریگەری دۆخ��ی واڵتان��ی ئوروپا پێیان 
وابوو واڵتی خۆیان ئەگەر بە دەس��ت پاشایێکی 
بە هێز بێت دەتوانێ پێش��کەوێت. نووسەرانێک 
کە کەڵکەڵەی س��ووژەی ئێرانیان بۆ ساز ببوو لە 
س��ەردەمی دەسەاڵتی قاجاری بۆ یەکەمین جار 
بە خوێندن��ەوەی ئەو پەرتووکانە ل��ە ڕابردووی 
تەس��ویرێکی  ڕۆژهەاڵتییەکان   ئیمپراتوریی��ە 
دەسکردیان بۆ مێژووی خۆیان هەڵبژارد کە تێیدا 
پاش��ا بۆ ئەوەی واڵتێکی بەهێز س��از بکات کە 
ئیسالم بپارێزێت دەبێت هەموو مەترسییەکانی 
س��ەر دەس��ەاڵت بس��ڕێتەوە. ئەو نووس��ەرانە 
هێڵەکان��ی واڵتێکی یەکگرتوو و یەکدەس��تیان  
کێش��ایەوەو  بۆ ناس��اندنی بیرۆکەی خۆیان، بە 
دانانی وەش��انخانەکان لە واڵتان��ی دەوروبەری 
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ئێران وەکوو واڵتی عوسمانی، ڕۆژنامەی سووری 
ئیسرافیل، لە هێندستان حەبلەلمەتین، لە قاهرە 
ئەختەر و س��ورەیا و دواتریش لە ڕۆژنامەگەلێک 
وەک تەربییەت و وەتەن لە تارانەوە دەس��تیان 
ب��ە باڵوکردن��ەوەی بیرۆکەی ناسیۆنالیس��تانە 
ک��رد  لەهەمان کاتیش دا ب��ە دزەکردن لە نێو 
جیلی دەس��ەاڵت دار و ئەو کەسانەی کە توانای 
خوێندنیان بوو  لە نێو دەس��ەاڵتداران بە دوای 
داسەپاندنی بیرۆکەی واڵتێکی یەک نەتەوەیی دا 

بوون.  
ئەوە لە حاڵێک دابوو کە واقعییەتی  مەمالیکی 
مەحرووس��ەی ئێران، پاش��ماوەی ئیمپراتووری 
گەلێک ب��وو فرە زم��ان و فرە کولت��ور کە بە 
درێژایی مێژوو چ لەسەردەمی ساسانییەکان و چ 
لەسەردەمانێک کە ئیسالم هاتە نێو جوگرافیای 
ناوچەکە و دەس��ەاڵتی خەلیفەکانی ئومەوی و 
عەباسی نموونەکانی بوون   و چ ئەو سەردەمەی 
کە ت��ورکان و مەغوالن لە ڕۆژهەاڵتی ئاس��یاوە 
هێرشیان هێنایە ناوچەکە و لە ناوچەکە دا لەگەڵ 
ئاغاکانیان بە سەر دانیشتووانی ناوچەدا ویستیان 
حوکم بکەن؛ ئەگەرچی نەیانتوانی حکوومەتێکی 
سەقامگیریان هەبێت. ئەوەش خۆی هۆکارگەلێکی 
جیاوازی بوو وەکوو وەزعیەتی جوغرافیایی و فرە 
زمان��ی و فرە کولتوری لە ناوچە دا یا بە زمانێکی 
تر بوونی هێ��زە ناوچەییەکان کە هەردەم هۆی 
دابەش بوونی دەس��ەاڵت بەسەر دەرەبەگەکان دا 
بوون و ئەو دەسەاڵتانەی ناچار دەکرد پارسەنگی 
هێز ل��ە ناوچ��ەکان دا بپارێ��زن. هەرچەند بەو 
دەرەبەگانە ناسناوی شا لە پەرتووکە مێژووییەکانی 
دەسەاڵتدارانی پێتەختنشین دا نەبەخشراوە بەاڵم 
لەو ڕووەوە کە پاشای ئێران بە شاهەنشا دەناسرا 
ئ��ەوە جگە ل��ەوەی کە بەگەکانیش ش��ا بوونە 

ناگەیەنێت.
شاهنش��ا لە کۆتایی دا دەسەاڵتی بێجگە لە 
ناوچەی خێڵی خۆی و پایتەختی حکوومەتەکەی 
خۆی پەلکی نەکێش��اوەو هەموو کات ناچار بووە 
لە هێ��زی خودی ناوچەکان کەڵک وەربگرێت و 
ئەو هێزانەش کە لە ناوچەکان دا بوون لە هەمبەر 

بڕە باجی س��ااڵنە و قەبووڵی ئ��ەوەی کە ئەگەر 
شاهەنشا یارمەتی هێزی ش��ەڕکەری پێویست 
بێت ئ��ەوە بە ناردنی هێز یارمەتی دەس��ەاڵتی 
ناوەندی بدەن.]7[ زۆرن ئەو میناکانەی کە کاتێک 
ویس��توویانە قاعیدەی حکوومەت کردن بگۆڕن 
لە باش��ترین دۆخدا سەری خۆیان  و دەسەاڵتی 
تایفەکەی��ان توناوت��وون بردووە. لەو نووس��ینە 
کورتەدا دەمانه��ەوێ ئاوڕێکی خێرا لە مێژووی 
هێرشی دەسەاڵتدارانی ناوەند بۆ سەر جۆغرافیای 
کوردستان دا بدەینەوە کە چۆن بە نێوی یاسا لە 
س��اڵی 1285بەم الوە دەستیان کرد بە قەاڵچۆ 
و بە یارمەتی مۆدێرنیزاسیۆن توانیان ڕۆژهەاڵت 

داگیر بکەن.  
 فارس��ە ڕووناکبیرەکانی سەردەمی قاجار لە 
دوای پەیماننامەکانی تورکەمەنچای و گوڵستان 
لە سیاس��ەتی تەوس��ەعەتەڵەبانەی ڕووسەکان 
دەترسان و هەر بەو مەبەستە خۆیان لە باوەشی 
ئینگلیزەکان دەهاویشت. ئینگلیزیش بۆ ئەوەی 
کە بتوانێ لە ناو سیاس��ەت داڕێژی دەس��ەاڵتی 
قاجاردا ش��وێن پێی خۆیی خۆش بکا و بتوانێ 
پێش لە سیاسەتەکانی ڕووسیا بگرێت، پشتیوانی 
لە دەس��تەیەک باوەڕمەند بە دین��ی بابی کرد 
کە لەو س��ەردەمەدا باوەڕمەندی بابییەت لە نێو 
کۆمەڵگەی خوێندەواری ئیمپراتوری قاجاری دا 
ڕوو لە زیاد بوون دا بوو.]8[ ئەو دەس��تەیە بە هان 
دانی بازاڕییەکان و گوش��ارهێنان بۆ دەسەاڵتی 
پاشایەتی، بە کوتانی کۆ بوونەوەی دەسەاڵت لە 
ناو دەس��تی یەک کەس دا کە پادشا بوو لە نێو 
ڕۆژنامەکان و لە کۆبوونەوەکانی خۆیان لە جەریانی 
بە فەلەک بەس��تنی دوو بازاڕی لە شاری تاران 
بە ڕێکخس��تنی مانگرتنێک، بوونە هۆی ئەوەی 
کە مزەفرەدین ش��ا ناچار بە دەرکردنی فەرمانی 
مەش��ڕووتییەت بکەن. مزەفرەدین شا چوار ڕۆژ 
دوای واژۆ کردنی قانوونی ئەساسی کۆچی دوایی 
کرد و کوڕەک��ەی محەممەدعەلی میرزا بوو بە 
ش��ا. محەممەد عەلی بە دژایەتی کردن لەگەڵ 
مەشروتییەت و داخستنی مەجلیس بووە هۆی 
گەڕانەوەی هێژموونی ڕووسەکان. لەو ناوەدا خێڵە 
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کوردەکانی بەختیاری لە لوڕس��تان کە لەوانەیە 
ئینگلیزییەکانیش لە هان دانیان دەستیان تێدا 
بووبێ، بۆ کورت کردنەوەی دەسەاڵتی پاشایەتی 
بوونە یەکەمین هێز کە بەرەو تاران وەڕێکەوتن. 
بە دامەزراندنەوەی پاڕلەمان لە سەرەتاکانی ساڵی 
1286ی کۆچ��ی مانگی ب��ۆ یەکەمین جار کە 
ویس��تیان جوغرافیای پاشایەتی قاجاری بە پێی 
یاسا دابەش بکەن، بۆ یەکەمین جار لە جێگەی 
مەمالیکی مەحرووسەی ئێران وشەی مەملەکەتی 
مەحرووسەی ئێران بە کار هات و ئەوە بەو واتایە 
دێ��ت  کە تا پێش ئ��ەو مێژووە ش��ایەکان بە 
ئارەزویی خۆیان لەگەڵ ش��ایەک ڕێک کەوتوون 
ه��ەر لە بەندی دوو و س��ێی  ئەو قانونە هاتووە 
کە ئێران بە س��ەر چەند ئیالەت دا دابەش بووە 
و ئ��ەو ئیالەتانەش لە ویالیەتگەلێک پێکهاتوون؛ 
هەندێک لەو ویالیەتانە تابعی ناوەند و هەندێکیان 
تابعی ئییالەت��ن ئەوەی جێگ��ەی تێڕامانە لەو 
یاسایەدا تەنێ باس��ی چوار ئیالەت دەکات و نە 
سنوورەکانیان باس کراوە نە ئامارێکی تێدایە کە 
بزاندرێ بەخشەکانی کیشوەر لە چی پێکهاتووە.
]9[ لێرەدا دوو بۆچوون دێتە ئاراوە: یەکەم ئەوەیە 

کە حدوود و س��نووری جوغرافیایی پاش��ایەتی 
دەزاندرێ و پێویست نەبووە باسی بکرێ دووهەم 
ئەوە کە حدوودەکە نازاندرێ و باسیان نەکردووە. 
دەسەاڵت داری قاجاری دوای ئەو ڕووداوانە زۆری 

نەخایەند بەاڵم قانوونەکە لە جێی خۆی مایەوە.
 

ڕەزاشا
  پاش البردنی قاجارەکان، بە یارمەتی بریتانییەکان 
ڕەزا میر پێنج کە سەرگوردێکی ئەرتەشی قەزاق 
بوو هاتە سەر کار، بریتانیا و ئامریکا کە بە دوای 
پش��تێندێکی تەناهی بوون لە بەرانبەر پێوەست 
کردن و دەستگەیشتنی یەکیەتی سۆڤییەت بۆ 
سەر ناوچەکانی باشووری دەسەاڵتی خۆی، چرای 
سەوزیان  بۆ  ڕەزا شا هەڵکرد کە ئێران لە واڵتێک 
کە سیستمی بەڕێوە بردنی بە شێوازی ناوچەیی 
و بە ڕێککەوتنی سەرکردەی هێزە خۆجێیەکان 
بوو، بەرەوە واڵتێکی کۆجێ و یەکپارچە هەنگاو 

هەڵێنێت.
 ڕەزاشا کە خۆی کەسێکی نیزامی و لە نێو 
بیرەوەری هاوس��ەردەمەکانی بە کەسێکی توڕەو 
دمشڕ وێنا کراوە لەو وەزعییەتە دا  لەگەڵ سەرکردە 
ئەمیرئەحمەدی،  نیزامییەکانی وەک سێپەهبۆد 
س��ەرهەنگ ش��ابەختی، س��ەرهەنگ خەزائی، 
س��ێپەهبۆد ئەمانواڵ جەهانبانی و سەرلەشکەر 
حاجعەلی ڕەزمئارا و هتد  دا بە ش��ێوازێکی بە 
سیستمکراو  و لە ئاستێکی بەرفراوان دا دەستیان 
کرد  بە کوش��ت و کوشتار لە ماکۆ، هەورامان تا 
لوڕستان و خوڕەم ئاوا. ئەو سیاسەتە کە بناغەکانی 
لە سەردەمی قاجار  ئاخوندزادە و ئاقاخان کرمانی 
دایانڕشتبوو  لە ڕاستی دا  لەسەردەمی ڕەزا شا بوو 
بە سیاسەتی س��ەرەکی دەوڵەتێکی نامەشروعی 
لەوێن��ەی مۆدێ��ڕن کە ب��ە دوای س��ازکردنی 
میللەتێکی مۆدێڕنەوە بوو کە دەبوو باوەڕ بە یەک 
زمان، یەک خاک، یەک مێژوو، یەک مەزهەب، 
یەک ئااڵ لە پاشماوەی ئیمپراتورییەک ساز بکات 
کە تیایدا چەند زم��ان، فرە کولتوری و گەلێک 
مەزهەبی جی��اواز دەژیان. لەو س��ەردەمەی وا 
ڕەزاخان خەریکی کوشت و کوشتار و ساز کردنی 
واڵتێکی یەکدەس��ت و یەکڕەنگ بوو کەسانێک 
وەک حەسەن تەقی زادە، حوسەین کازمزادە، لە 
دەرەوە، لە ناوخۆی ئێرانیشەوە کەسانێک وەکوو 
سەعید نەفیسی،  فرووغییەکان، سەید ئەحمەد 
کەس��رەوەی و عەبدولحوس��ەین تەیمورت��اش 
و حەس��ەن پیرنی��ا وەک ڕووناکبیری فارس��ی 
زم��ان  بۆ بە خاک و خوێن کێش��انی ناوچەی 
زاگرۆس و باقی ناوچەکان  لە کارەکانی ڕەزاش��ا 
بە نووسینەکانیان پشتیوانیان کرد. ئەم تاقمە بە 
خوێندنەوەیەکی نوێ کە لە ئوروپا سەری هەڵدابوو 
و لەویا مەبەستێکی تری دەپێکا کە لێرە دەرفەتی 
شی کردنەوەی نییە هەس��تان بە پشتیوانی لە 
ڕەزا میر پێنج، گڤتیان لە خوێندنەوەیەکی نوێ 
لە ڕاب��ردووی مێژووی ئێرانی ک��رد و هەر لەم 
خوێندنەوەی��ە بوو کە هەڵگەڕانەوە  س��ەردەمی 
هەخامەنشی و لەویا کورۆشیان وەکوو پاشایەکی 
گەورە وێن��ا کرد چونکە ئ��ەو یەکەمین کەس 
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بوو کە ئێرانێک یەکپارچەو گەورەی درووس��ت 
کرد و هەرچی پاش��ا بوو دەب��وو بااڵی بە بااڵی 
ک��ورۆش دا بگرن. کرمانجی وتەنی پاش��ایەک 
گەورە بوو کە تەوس��ەعە تەڵ��ەب بێ و تەواوی 
واڵتان لە ژێر ڕکێفی ئەو دابن.  ئەوان بە هەمان 
ش��ێوە بەسەر ئەو پاش��ایانە دا هەڵیان کوت کە 
مێژوویان سەرانسەر پێکهێنانی مەنارەسەر و كێوە 
چاو بوو. دەس��ەاڵت و ڕووناکبیرانی فارسینووس 
وەک��وو دوو جەمس��ەری س��ەرەکی  ب��ۆ پەرە 
پێدان بە وێژمانەکەی خۆیان، دەس��تیان کرد بە 
دامەزراندنی خوێندنگەکان لە سەرتاسەری ئێران 
و  لە نێو خوێندنگەکان دا، تەنیا زمانی فارس��ی 
ڕێگە پێدراو بوو و سیاس��ەتی سیستمی  نوێ،  
بایەخێکی زۆری بە گشتی بۆ میدیا و پەروەردە 
ب��ە تایبەتی دادەنا ئەوە ل��ە حاڵێک دا بوو کە لە 
س��ەر ئەرزی واقع بە داگیرکردن��ی ئەو ناوچانە  
کە لە ژێر دەس��ەاڵتی خانە ناوچەییەکان دا بوو 
هیچ پرسێک بۆ ڕا و باسی ئەوان یا دانیشتووانی 
ناوچەکان نەکرا. ڕووناکبیرانی فارس��ی نووس بە 
ک��ردەوە دۆخێکی تازەیان لە ناوچە دا ئافراند کە  
لەو جوغرافیای مەمالیکە مەحرووسەکانی ئێران بە  
نیزامی پاشایەتی ئێران وەک یەکەیەکی ئەزەلی 
بە سنوورێکی دیاری کراو کە زاگرۆسیشی لە خۆ 
دەگرتەوە باس دەکرا. یەکێک لە سیاسەتەکانی 
ڕەزاش��ا گۆڕینی ناوی ناوچ��ەکان و دەڤەرەکان 
ب��وو. بە وردبوونەوە بە ه��ۆی گۆڕینی ئەو ناوانە 
بۆمان دەردەکەوێ کە چ شێوە ڕوانینێک بە سەر 
دەسەاڵت داران و داڕێژەڕانی سیاسەتی پەهلەوی 
دا زال بووە. بۆ وێنە ڕەزاشا بە گۆڕینی ناوی هاڕون 
ئاوا کە ناوەندی دەسەاڵتداری خێڵی کەلهوڕەکان 
بوو بە ش��وێن ئەوە بوو کە بیری س��ەربەخۆیی 
چەند سەد ساڵەی کەلهوڕەکان لە زێدی خۆیان 
لە بیر ببات��ەوە و لە هەمان کاتیش دا وەبیریان 
بێنێت��ەوە کە ئ��ەوان ئیتر لە ژێر دەس��ەاڵتی 
حکومەتی ناوەن��دی دان و بۆ ئەو کارەش ناوی 
هاڕون ئاوای بۆ ش��اباد گۆڕی. گۆڕینی ورمێ بۆ 
ڕەزاییە، سەڵماس بۆ شاهپور کە زێدی سمکۆخان 
بوو یان حس��ێن ئاوای پشتکۆ بە ئیالم، دێکورد 

بە ش��اریکورد، مەنسوورئاوای پشتکۆ بە مێهران، 
س��اباڵغ بە مهاب��اد هەموو ل��ەو چوارچێوەیەی 
س��ەرەوە دەکرێ خوێندنەوەی بۆ بکرێت. چەند 
ساڵ دواتر بە زیادبوونی فەرهەنگستان بە یەکێک 
لە ناوەندەکان��ی بڕیاردەر لەس��ەر نێوەکان  بە 
گۆڕینی نێوی تیکانتەپە بە تیکاب، چۆمی تەتەهو 
بە س��یمین رود ، قریە عەرەب بە پولدەش��ت و 
قراعەینی بە سیە چش��مە سیاسەتی ڕەزاشا لە 

ڕۆژهەاڵت پەرەی سەند.]1٠[  
سیاسەتی فەرهەنگس��تان لە ساڵی 1316 
بە داڕش��تنەوەی ئیالەتەکان ب��ە جۆرێکی تازە 
سیاسەتێکی نوێشی هێنایەوە نێو کایە کە تێیدا 
هێ��زە ناوچەییەکان بە دەس��تی یەک کۆنترۆل 
بکات بۆ وێنە ئوس��تانی یەکەم خۆی، مەهاباد و 
ورمێ کە ئیدی دەبوو بە ڕەزایە ناوی بێت لەگەڵ 
تەورێ��ز و ئەردەبیل یەک ئییالەت یا ئوس��تان 
بوون.]11[ هەر لەو تەقس��یم بەندییەدا پارێزگای 
ڕۆژئاوایان لەو ش��ارانە کوردس��تان، گەڕووس، 
کرماشان، باوندپور، پشتکۆ، لوڕستان، بروجێرد، 
هەم��ەدان، مەالیێر پێک هێنابوو ک��ە زۆر زوو 
زانیان هەڵەیان کردووە و ئەو تەقسیم بەندییەیان 
داڕشتەوە. بە چاولێکردن لە سیاسەتی داڕشتراو 
بۆ تەقسیماتی جوغرافیایی بۆمان دەردەکەوێت 
کە پەهلەوییەکان لە ڕۆژهەاڵت بەشوێن چ پیالن 
گەلێک بوون. لە هەن��گاوی یەکەم دا بە دابەش 
کردن��ی کوردەکان لە س��ێ پارێزگای یەک کە 
لەگ��ەڵ تورکەکان بن لە پارێ��زگای دووەمیش 
دەس��ەاڵت ب��ە گۆڕین��ی دێمۆگراف��ی ناوچە 
نەوتییەکان و هەر لەو ساڵە دا بە پێداچوونەوە بە 
تەقس��یماتەکە بە دابڕینی کورد لە لوڕ هەنگاوی 
نا. لەمبەریش��ەوە بە ناون��ی پارێزگاکانی بە پێی 
ژمارە بە هیوا بوون تەواوی پێش��ینەی مێژوویی 
لە خەڵک بسڕنەوە. یان بە پارێزگاکردنی شوێن 
گەلێک کە هیچ پێشینەیەکی مێژوویی، ئابووری، 
فەرهەنگ��ی نەب��وو لەبەر ئەوەی ک��ە بتوانن لە 
گرنگی شارگەلێک وەک ورمێ، تەورێز، کرماشان 

کەم کەنەوە.
دەس��ەاڵت لەس��ەردەمی محەمەد ڕەزاشا بە 
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یەک کردنەوەی ئوستانی سێ و چوار لە ژێر ناوی 
ئازەربایجان و لە دوای کۆماری کوردس��تان و بە 
تایبەت دوای دامەزراندنی س��اواک بە زیادکرنی 
پارێ��زگاکان و بوچ��ک کردن��ەوەی جوغرافیای 
ناوچەکان بووە هۆی دابەش بوونی ناوچەکان و لە 
بیر بردنەوەی پەیوەندیگەلی مێژوویی، فەرهەنگی، 
زمانی و نەتەوەیی لە ژێر دەس��ەاڵتێکی ناوەندی 
بۆ ئەوەی لە کاتی س��ەرهەڵدان دا بتوانن ساناتر 
کۆنترۆلی��ان بکەن. بە چاو لێک��ردن لە مێژوویی 
دەس��کاری کردنی دەس��ەاڵت دارانی ناوەندی لە 
ئێ��ران بۆمان دەردەکەوێ ک��ە زیاترین ئاڵوگۆڕی 
جوغرافیای��ی ل��ە زاگ��رۆس ڕووی داوە و هۆی 
ئەوەش دەگەڕێتەوە سەر چەند خاڵ کە یەکەمیان 
پەیوەندی زمانی، مێژویی دانیشتووانی زاگرۆسە کە 
ک��وردن و بە بۆنەی ش��اخاوی بوونی ئەو ناوچانە 
هەمیشە توانای بەرگری کردنیان لە خۆیان بووە. بۆ 
وێنە لە یەکەم دابەشکاری سەردەمی قاجاردا نێوی 
ئیالەتە کوردنش��ینەکان نەهاتووە کە هۆکارەکەی 
ڕوونە! لەس��ەردەمی ڕەزاشا دا کە دەست دەکەن 
بە دابەش کردنی پیالنی حکومی، کە لە ئەنجام دا 
ناوچەی دەس��ەاڵتداری خێڵەکان لە نێوان دوو یا 
تەنانەت س��ێ پارێزگادا دابەش دەکرێت. بۆ وێنە 
ه��ەر ئیالەتی پێنجم کە ناوەندەکەی کرماش��ان 
بوو بە س��ەر پێنج ئوس��تان دابەش بوو و بە نێو 
کردنی ئوس��تانێک بە کوردستان  و دانەیەک بە 
لوڕستان و دواتریش ئوستانێک بە نێوی بەختیاری 
و چوارمەح��اڵ و پارێ��زگای هەم��ەدان و ئیالم 
جارێکی تر شووناس��ی زاگرۆس نش��ینان لەیەک 
داببڕن و بڵێن کورد هەر لە کوردستان یا لوڕ هەر 
لە لوڕس��تان هەیەو بەو جۆرە بەختیاری لە لوڕ و 
لوڕیش لە کورد بە پێی جوغرافیا دابڕێندران و بە 
دامەزراندنی ئ��ەو پارێزگایانە و دانانی پارێزگارێک 
کە تەنێ بە وەزارەتی کش��وەر دەبوو واڵم بداتەوە 
و هەرج��ۆرە ناڕەزایەتی دەربڕینێ��ک ناڕەزایەتی 
لەبەرانبەر س��ەڵتەنەت لەقەڵەم دەدرا. سیاسەتی 
پەهلەویی��ەکان ت��ا ڕووخان لەبەرانب��ەر گۆڕینی 
ناوەکان و چکۆلەکردنەوەی ئوستانەکان بەردەوام 

بوو. 

لە س��ەردەمی کۆماری ئیسالمی ئێرانیش دا 
لە الیەک��ەوە هەوڵدرا ن��اوەکان بگۆردرێن و لە 
الیەکی دیکەشەوە بە هەڵگیرسانی  شەڕی ئێران 
و عێڕاق بووە هۆی ئەوەی کە تێگەیش��تنی باو 
لەس��ەر جوغرافیا ب��ەرەو دەرەوەی واڵت بڕوات. 
ل��ە هەمووش��یان گرنگت��ر کۆماری ت��ازە هەر 
میرات هەڵگری تەقس��یم بەندییەکانی قاجاری 
و پەهلەوی بوو. ب��ە پەراوێز کردنی زاگرۆس لە 
بەرانبەر ناوەنددا درێژەی ئەو سیاس��ەتە بوو لە 
الیەن دەس��ەاڵتی کۆماری ئیسالمی ئێران کە 
هەر ش��وێن کەوتووی ڕژیمی پەهلەوی بووە. لە 
ساڵی1362 بە دانانی چەند پێوەرێک کە لەوانە 
ڕێژەی دانیش��تووانی ناوچەی��ە  هەوڵیان  دا کە  
تەقس��یماتی ئوستانی و شارس��تانی  بگۆڕدرێ 
بەاڵم پێوەرەکانی لە الیەکەوە س��تاندارد نین و 
لەوالش��ەوە دەکرێت بوەترێت ک��ە زیاد و کەم 
کردن��ی ڕێژەی دانیش��توانی ناوچەیەک لە ژێر 

کاریگەری سیاسەتدارێژی دەسەاڵت دارەکانە.
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ئاماژه
ئایدۆلۆژیکی یەکانگیر ڕەنگە کارێکی خەیاڵی و ناکردەیی بێتە بەر چاو؛ بەاڵم 
خوێندنەوەی مێژوو و ئەزموونی میللەتان نیشانمان دەدا کە ئەو کارە کردەیی 
و ڕێگە تێچووە. بۆ ئەو کارە هەوڵمان داوە بە تیشک خستنە سەر بیر و ڕاکانی 

کاڕڵ شمیت ڕەهەندێکی نوێ و کارتێکەر بە سەر ئایدۆلۆژیی کوردایەتیدا 
بکەینەوە.

ئایدۆلۆژیی کوردایەتی 

ڕامیار و ڕۆژبەیان
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ب��ە ئاوڕدانەوەی��ەک لە ڕەوت��ی بیچم گرتنی 
چەمکی )تکوی��ن مفهومی( ئایدۆلۆژی، ئەگەر 
بمانهەوێ پێناس��ەیێکی گونجاو لە ئایدۆلۆژی 

بدەینە دەست:
پەیوەندی��ی  پێکهێن��ەری  ئایدۆل��ۆژی 
ژینەیی��ی ئێمە لەگەڵ کەت��واری مێژوویی یا 
خود جیهانە، لە ڕاس��تیدا ئایدۆلۆژی نیزامێکە 
ب��ە لۆژی��ک و س��ەرنجی تایبەت��ی خۆی لە 
ئوستوورەکان،  وێنەکان،  ڕەنگدانەوەکان)وەکوو 
ئایدی��اکان و چەمک��ەکان. . . ( کە هەبوویی 
مێژوویی، ڕۆڵێکی تایبەت��ی لە کۆمەڵگایەکی 
دیاریک��راودا هەیە. ئایدۆل��ۆژی ڕێگەیێکە کە 
کۆم��ەڵ یا جەم��اوەر بۆ هەس��ت پێ کردنی 
جیهانی خۆیان هەڵی دەبژێرن، بە واتایەکی تر 
کۆمەڵێک لە گوتارەکان کە لە ڕێگەی ئەوانەوە 

ئەزموونمان هەست پێ دەکەین. 
ئایدۆلۆژی زۆرتر لە ئەدەبیاتی مارکسیستیدا 
پێناس��ەی بۆ کراوە  و بە جۆرێکیش دەستی 
بەس��ەردا گیراوە. لە ڕوانگەی مارکسیستییەوە 
بوونێک��ی  س��ەرخان،  وەک��وو  ئایدۆل��ۆژی 
س��ەربەخۆی نیی��ە و گ��رێ دراوی ژێرخانی 
ئابوورییە. ئەم ڕوانگەیە لە الیان ئالتووس��ێرەوە 
ئاڵوگۆڕی بنەڕەتیی بەسەردا هاتووە. ئالتووسێڕ 
ئەگەرچی لە ئاخێوی مارکسیستییەوە خەریکە 
ڕەخنە لە مارکسیس��می مرۆڤ تەوەر دەگرێ 
بەاڵم ئەو پێی وایە بندەس��تەکانیش دەتوانن 

ئایدۆلۆژیی خۆیان بەرهەم بهێنن. 
ب��ۆ نموون��ە لێنی��ن ب��اس ل��ە حیزبی 
پێش��ڕەو بۆ دابین کردنی ئایدۆلۆژی لە الیان 
نوخبەی شۆڕش��گێڕەوە بۆ بەرەن��گار بوونەوە 
ئایدۆلۆژی��ی سەردەس��ت دەکات یان مائۆ کە 
بەکەڵک وەرگرتن لە بنەماکانی مارکسیس��م 
بە پێ��ی بارودۆخی چین ئایدۆلۆژیی ئێنقالبی 
دادەڕێژێت. بەرچاوترین میناکی دووبارە پێناسە 
کردنی ئایدۆلۆژی لە سەر بنەمای مارکسیستی 
لە شۆڕشی گینەدا و لە سەر دەستی ئامیلکار 
کاب��ڕاڵ بەرچاو دەکەەوێ��ت. کابڕاڵ بە کەڵک 
وەرگرتن لە چەمکی س��تەمی نەتەوەیی)ملی( 

ئایدۆلۆژیی ڕزگاریی نەتەوەیی بۆ درباز بوون لە 
ژێر ڕکێڤی ئیستعمار/داگیرکاری و ئێستسمار 
چەمکبەندی دەکات. لەو پەیوەندییەدا کابڕاڵ 
ئاماژە بە هێ��زی داگیرکەری واڵتی گینە واته 
پورتووگال دەکات. پرس��ی سەرەکیی کابڕاڵ، 
چارەس��ەری ناکۆکی لە نێ��وان بەرژەوەندیی 
ئەفریقیی��ەکان و پورتووگالییەکان بوو. کابڕاڵ 
چارەس��ەری وەها  ناکۆکیگەلێکی بە واتای لە 
ناوچوون��ی خێرا و یەکجارەکی��ی داگیرکاریی 
پورت��ووگال  لە گینەدا، لە ش��ەرێکی مان و 
نەماندا دەزانی. ئەو بە ئاماژە بە ڕۆڵی ئێستعمار 
/داگیرکاری لە تێکدانی پڕۆس��ەی گەش��ە و 
ئاڵوگۆڕی مێژوویی لە کۆمەڵگاکانی بندەس��ت 
و داگیرکراودا باس لە » تەرکی مێژوو« دەکات 

و دەبێژێ:
و  چ��ەپ  ل��ە  هەن��دێ  ب��ڕوای  ب��ە 
مارکسیستەکان، مێژوو واتە شەڕی چینایەتی. 
ىڕوای ئێم��ە ڕیک پێچەوانەی ئەم لێدوانەیە. 
بە ىڕوای ئێمە کاتێک ئێمپریالیس��م هاتە ناو 
گینە، ئێمەی ناچار کرد مێژووی خۆمان جێ 

بهێڵین و بێینە ناو مێژوویێکی تر. 
لە مەڕ ڕەوش��تی هێزە شۆڕش��گێڕەکان، 
کابڕاڵ بڕوای وابوو کە جەماوەری گینە وەکوو 
گەلێکی بندەس��ت تەنیا دەرخەری کۆمەڵێک 
مرۆڤی بندەستە لە بەرانبەر هێزێکی چەوسێنەر 
و داگیرکەردا. ئەو پێی وابوو ئەوەی لە بارودۆخی 
داگیرکاری بە س��ەر مێژوودا زاڵە، بەرەنگاریی 
چینایەتی نییە. بەڵکوو لە س��ەر ئەو بڕوایە بوو 
یەکگرتووییی تەواوی توێژە کۆمەاڵیەتییەکان، 
بۆ س��ەرکەوتن لە بەرەنگاریی ڕزگاریخوازانەی 
نەتەوی��ی دژی داگیرکاری پێویس��تە، بەاڵم 
سەرکەوتنی ئەو بزووتنەوەیەی بە بێ فاکتۆری 

ئایدۆلۆژیک بە ناتەواو دەزانی. 
ل��ەم بابەت��ەدا ه��ەوڵ دراوە زەروورەتی 
لەبەرچاوگرتن��ی فاکت��ۆری ئایدۆلۆژی��ک بۆ 
خەباتی ڕزگاریخوازیی گەلی کورد بخرێتە بەر 
ب��اس و لێکدانەوە، لە ڕاس��تیدا هەوڵمان داوە 
ب��ە هێنانەوەی فەکت��ی مێژوویی و تێئۆریک 
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هەرچی زۆرت��ر گرنگی ئەو فاکت��ەرە بدەینە 
دەست خوێنەر. 

لە ناو جمەی ئەو هەموو بیر و ئایدۆلۆژییە 
جیاوازەی کۆمەڵگای کوردستاندا، دۆزینەوەی 
ئایدۆلۆژییەک��ی تۆکمە و گش��تگیر و دیاری 
کردن��ی مەیدانێک��ی ئایدۆلۆژیک��ی یەکانگیر 
ڕەنگە کارێکی خەیاڵ��ی و ناکردەیی بێتە بەر 
چ��او؛ بەاڵم خوێندنەوەی مێ��ژوو و ئەزموونی 
میللەتان نیش��انمان دەدا کە ئەو کارە کردەیی 
و ڕێگە تێچ��ووە. بۆ ئەو کارە هەوڵمان داوە بە 
تیشک خستنە سەر بیر و ڕاکانی کاڕڵ شمیت 
ڕەهەندێکی نوێ و کارتێکەر بە سەر ئایدۆلۆژیی 

کوردایەتیدا بکەینەوە. 

ــمیت و چەمکی دۆخی  ئێش
سیاسی

لە ڕوانگەی ئێش��میتەوە دۆخی 
سیاس��ی بە تەنیا  بە دۆزینەوە 
گوت��ەزا  کردن��ەوەی  ش��ی  و 
سیاسییەکان دەکرێ پێناسەی بۆ 
بکەی. دۆخی سیاسی لە رووبەڕوو 
بوونەوەی ل��ە گەڵ ئەمبازەکانی 
فرە چەش��ن و ت��ا ڕادەیەکیش 
سەربەخۆی ئەندێشە و کردەوەی 
مرۆڤ بە تایبەت ئەخالق، جوانی 
ناسی و ئابووری دێت و پێوەری 

تایب��ەت بە خۆی هەیە و خۆی بە ش��ێوازی 
س��ەربەخۆ دیاری دەکات. لە ئەمبازی ئەخالق 
باس لە دووانەی شەڕ و خێر، لە جوانی ناسیدا 
دووانەی جوان و ناشیرین و لە ئابووریدا قازانج 
و زەرەر وەک��وو بنەم��ا وەردەگیرێ. بەاڵم ئەو 
شتەی لە گۆڕەپانی سیاسەتدا یەکالییکەرەوەیە 
جیاکاری��ی نێ��وان دۆس��ت و دوژمن��ە. لە 
ڕووبەڕووبوون��ەوەی نێوان دۆس��ت و دوژمندا 
ئاماژە  بە یەکگرتن ی��ا دژایەتی، لە خۆگرتن 
یا دەرهاویشتن دەکات. ئەو ڕووبەڕووبوونەوەیە 
دەتوان��ێ هەم لە ڕوانگ��ەی تێئۆری و هەم لە 
ڕوانگەی کردەیی بوونی هەبێت؛ بەری لەوەی 

کە بە ش��ێوازێکی هاوکات پ��اڵ وە ئەخالق، 
جوانی ناسی و ئابوورییەوە بدات. سروشتی ئەم 
هەاڵواردە سیاسییە لە تەک هەاڵواردەی ئاماژە 
پێکراوی س��ەرەوە جیاوازە، ئەو پێوەرە ئەشێ 

سەربەخۆ و خۆڕسک بێ. 
گرنگی��ی جی��اوازی و س��ەربەخۆیی ئەو 
بەرامبەرێتیی��ە لەوەدایە کە ناتوانرێ لە الیەن 
هەمبەرێتییەکانی ترەوە دەس��تی بە س��ەردا 
بگی��رێ. کەوات��ە هەمبەرایەتیی دۆس��ت و 
دوژمن تەنانەت کەمتر لە هەمبەرایەتییەکانی 
ت��ر ئەگ��ەری تێکەاڵویی بۆ هەی��ە. جیاوازی 
دۆس��ت و دوژمن، ئاماژە بە خەس��ت ترین و 
یان  یەکگرتووی��ی  دژوارتری��ن 
تەکینەوە  یان  یەکیەتی  جیایی، 
دەکات. ئ��ەو جیاوازییە دەتوانێ 
ه��ەم لە بواری ن��ەزەری و هەم 
لە ب��واری کردەیی بوونی هەبێ 
بە ب��ێ ئ��ەوەی حەتم��ەن بە 
ش��ێوازێکی ه��اوکات پ��اڵ وە 
جیاوازیی مۆڕاڵی، جوانی ناس��انە 
یان ئابوورییەوە بدات. پێویس��ت 
ناکات دوژمنی سیاسی لە الیەنی 
ئەخالقییەوە ش��ەڕ یا لە الیەنی 
بێت،  ناح��ەز  جوانی ناس��ییەوە 
دوژمن پێویس��ت ن��اکات وەک 
ڕەقیبی ئابووری بێتە ئاراوە، ئەو 
دوژمنە ل��ە هەر دۆخێکدا ئەویترە و غەوارەیە؛ 
بۆ پێناسەی سروشتی ئەو دوژمنە پێویستە کە 
بە ش��ێوازی وجوودی و بە جۆرێکی خەس��ت 
جوداواز و نامۆ بێتە ئەژمار؛ بە ش��ێوازێک کە 
لە دۆخی کۆتایی��دا، ناکۆکی لەگەڵ ئەو ڕێی 
تێچێ. بڕیاردان لەم بوارەوە نە بە چەش��نێک 
نۆڕمی گشتگیری پێش��وەخت دێتە دی و نە 
بە دادوەریی کەس��ی س��ێهەمی بێ الیەن و 
بەهرەبەر. تەنیا بەشداربووانی کردەکی دەتوانن 
بە ڕێکی دۆخی هاوپێچ کراو بناس��ن، تێبگەن 
و بیخەن��ە ب��ەر دادەوەری و دۆخی نەهاییی 

ناکۆکی ڕەپێچەک خەن. 

بەپێی ئەزموونی 
مێژووی بزاڤی 

نەتەوەییی کورد، 
ئایدۆلۆژیی 
کوردایەتی 
توانیویەتی 

وەک دالێکی 
ناوەندی زۆرێک لە 

ئایدۆلۆژی و 
جیاوازیی تر وەک دالی 

بوچکتر 
لەخۆبگرێت
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ئیش��میت لە شوێنێک باس لەوە دەکات، 
ئەگەر کەس��انێک ه��ەن کە تاق��م بەندیی 
دۆس��ت و دوژمن بە پاشماوەی باو و باپیران 
و س��ەردەمی بەربەرییەت ل��ە قەڵەم دەدەن 
و پێی��ان وایە ک��ە ئ��ەو بەرامبەرییە ڕۆژێک 
بارگەی دەپێچێتەوە، یان ئەوەی لەو بڕوایەدا 
ب��ن کە دژومنان ئیتر بوونیان نەبێ، لە بواری 
پەروەردەییەوە بەس��وودە، لێرەدا پێوەندیی بە 
بابەت��ی منەوە نییە. کەڵکەڵ��ەی ئێمە لێرەدا 
کاروباری ئینتزاع��ی و ئارمانگەرایی فۆڕمیک 
نیی��ە؛ بەڵک��وو واقعییەتی زات��ی و ئیمکانی 
واقعی هەبوونی وەها جیاوازییەکە.  ئیشمیت  
ه��ەروەک هابز  دژایەتی و ش��ەڕ، دوژمنی و 
تێکهەڵچوون وەک دۆخی سروش��تی پێناسە 
دەکات. ئیشمیت پێی وایە خواستی دەوڵەتان 
و سەردەس��تان پێکهێنانی جیهانێکی بێ قڕە 
و بەتاڵ لە ش��ێلگیری و بۆش لە سیاس��ەتە. 
ترس��ی ئێم��ە وەک نەتەوەیەکی بندەس��ت 
هەم��وو کات دەبێ ل��ە نیزام��ی بەتاڵکەر و 
سیاس��ەت ڕاماڵی س��ەردەمی مۆدێڕن بێت، 
کە لە ئەنجامدا م��رۆڤ بەری لە مانا دەکات. 
ئەوەی لێرەدا جێگەی س��ەرنج و گرینگی پێ 
دان��ە، کارابوون و ڕێ��ژەی ئاگاییی فاکتەری 
ئایدۆلۆژیکی ئێمەیە. ئیشمیت پێی وایە پێوەر 
لەوەها دۆخێکدا ناس��ینەوەی ڕاستی دۆست 

لە دوژمنە. 

کوردایەتی وەک ئایدئۆلۆژی
دەک��رێ  ک��ە  ئایدۆلۆژییەک��ە  کوردایەت��ی 
ڕیش��ەکانی بۆ س��ەردەمی ئەحمەدی خانی 
بناغەدان��ەری  وەک  خان��ی  بگەڕێنینی��ەوە. 
ناس��یۆنالیزمی کالس��یکی کوردی دەناسرێ، 
پاش ناوەندخوازیی ئیمپراتۆرییەتی عوس��مانی 
و تێکچوونی یەک لە دوای یەکی میرنش��ینە 
کوردییەکان، ناس��یۆنالیزمی ک��وردی هەر لە 
سەرەتاوە تووش��ی قەیران هات. لەم ماوەیەدا 
س��ەرهەڵدانی شۆڕش��ی ش��ێخ عوبەیدیلالی 
نەه��ری ل��ە س��اڵەکانی 1879 و 188٠ و 

دامەزراندنی س��نووری نێوان ئیمپراتۆرییەتی 
عوسمانی و ئێرانی وەک یەکەم سەرۆکی کورد 
وش��ەی نەتەوەی بۆ گەلی کوردس��تان بەکار 
هێنا. ئەوەی جگە لە گرنگیی س��تراتیژیک، لە 
بواری ئایدۆلۆژیک��ی زۆر گرینگ بوو: لەدایک 
بوونی ناسیۆنالیزمی مۆدێڕنی کوردی کە »دالی« 

مەرکەزی، نەتەوەو کوردایەتی بوو. 
بەپێی ئەزموونی مێژووی بزاڤی نەتەوەییی 
کورد، ئایدۆلۆژیی کوردایەتی توانیویەتی وەک 
دالێک��ی ناوەن��دی زۆرێک ل��ە ئایدۆلۆژی و 
جیاوازیی تر وەک دالی بوچکتر لە خۆبگرێت. 
هەرچەند لە هەندێک بڕگەی مێژوویدا الدانیش 
هەب��ووە، بەاڵم ئەوەی هەنووکە گرینگە، کۆک 
بوونی گش��تی فەزای سیاس��یی کوردستان 

لەسەر بە مەرکەزی دانانی دالی کوردایەتییە.
بەناوەند دانانی ئەو دالە دەتوانێ مەیدانێکی 
ئایدۆلۆژیک��ی کارا و ئامانج��دار بۆ ئێمە پێک 
بهێنێ. بەاڵم پێکهێنانی وەها مەیدانێک تەنیا 
ب��ەس نییە و س��ەرەتایەکە بۆ گەیش��تن بە 

ئامانجی درێژ خایەن. 
ئەوەی ڕاس��تی ب��ێ لە ف��ەزای وێژمانی 
سیاسیی کوردس��تاندا بە گشتی و ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان بەتایبەتی، بازنەیەکی  ش��اراوە و 
خاڵی بۆشایی ئەم ئایدۆلۆژیایە جگە لە »ئەمری 
سیاس��ی« بە پێناسەی ئیشمیتەوە شتێکی تر 
نییە، ئەمری سیاسی وامان لێ دەکا جیاوازیی 
دۆس��ت لە دوژمن تێبگەی��ن و ڕەهەندەکانی 
ڕوون بکەینەوە. سنوورە شێوێندراوەکان لێک 
جیا بکەین��ەوە و دەروازەی دژایەتی و ش��ەڕ 

لەگەڵ دوژمن دیاری بکەین. 
پێویس��تە ڕۆحی مردووی ئەو مەیدانە 
ئایدۆلۆژیک��ەی وا ب��ە مێژوویەک خەبات و 
بەرخۆدان و بە خوێن پێکمان هێناوە چاالک 
بکەینەوە و هەردەم ڕووی لە گەش��ەکردن 
بکەی��ن و ل��ە کۆتاییدا ب��ەو ئاکامە بگەین 
تەنیا ش��ەڕ لە لەگەڵ دوژمن و هەرەس پێ 
هێنانی، ڕێگای ڕاس��تەقینەی گەیشتن بە 

ڕزگارییە. 



ئاماژه
ڕاستە کورد بە درێژاییی مێژوو، نەتەوەیەکی چاالک 
و خەباتکارێکی ماندویی نەناس و شێلگیر و مرۆڤ 
دۆست بووە. واچاکە لە بەرانبەر دوژمناندا لۆژیکێکی 
ئانتاگۆئیستیمان هەبێ تاکوو دوژمنان بە ڕوانگەیەکی 

دیکەوە لێمان بڕوانن. بە واتایەکی دیکە یانی فەرامۆشکار 
نەبین. هەر وەها تاکی کوردی نابێ بۆ ساتێکیش لە 

خەبات و چاالکی سڵ بکاتەوە.

دەسەاڵت و ئۆتۆریتە 

 
ڕۆژبین بۆکانی



203گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719

ئاشکرایە ئەگەر بە دااڵنی مێژوودا فالشبەکێکی 
قووڵ ل��ێ بدەین و بە دووربینی دەس��ەاڵت 
و دەس��ەاڵت خوازییەوە بڕوانییە کەیس��ەکە 
و میرایەت��ی و حوکمڕانییەتی مرۆڤ ئانالیزە 
بکەین؛ دەبێ بڵێین هەر لە س��ەرەتای بوونی 
مرۆڤەوە یەکێ لە فاکتەرە هەرە گرینگەکانی 
وجوودی ئینس��ان خ��وازەی دەس��ەاڵت و 

ئۆتۆریتە )authority( بووە و هەیە.
ب��ەو باکگراوەن��دە مێژووییی��ە بۆم��ان 
دەردەکەوێ کە هەر نەت��ەوە وکاڵچێرێک بۆ 
ئەوەی  بوونی خۆی بس��ەلمێنێ و شوناسی 
نەتەوەییی خ��ۆی پێناس��ە و ڕۆژەڤ بکات، 
پێویستە ئۆتۆریتەی خۆی هەبێ. لە ئەساسدا 
لە ب��اری دەروونی و پێسیکۆلۆژیستیش��ەوە 
یەکێ لە پێویستییەکانی ئۆرگانیکی مرۆڤایەتی 

دامەزراندنی دەسەاڵت و میرایەتی خۆسەرە.
بۆچ��ی خۆس��ەر! چونکە خ��اوەن ئیرادە 
و ئایدیا و ئەندێش��ەی تایبەت��ی خۆیەتی بۆ 
ئەوەی خ��ۆی بتوانێ هاوڕەگ��ەز و نەتەوەی 

خۆی بژیێنێ.
 ک��ورد نەک بە قس��ە و داخوازیی کۆ و 
تاکی ک��وردی، بەڵکو بە بەڵگە و ش��اهیدی 
 دانی مێژووی دێرین و کەونارا - هەڵبەتە ئەوە 
جیا لەو دەس��ت تێ وەردەان و ش��پرزەیی و 
شێواندنی بەڵگەکانی مێژووە لە الیەن نەیاران 
و دوژمنان��ی زاڵ��ی ناوچەدا - ل��ە یەکەمین 
نەتەوەگەلێگ بووین کەهەس��تمان بە بوونی 
دەسەاڵت و دامەزراوەی حوکمی سەربەخۆی 
خۆم��ان ک��ردووە و وەک ک��ورد توانراوە لە 
28سەدە لەوە پێش کیانی خۆی بنیاد بنێ و 
ئەمپراتۆریەتی ماد)مەد. میدیا .... ( بە پانتایی 
میزۆپوتامی��ا و بە ب��ااڵی زاگرۆس و تۆروس، 

قەوارەی دەسەاڵتی خۆی ڕابکێشێ.
ه��ەر تاکێ��ک ل��ەم جیهانەدا س��ەر بە 
نەتەوەیەک��ە و ه��ەر نەتەوەیەکیش خاوەن 
مێژووی خۆیەتی بە وێژمانێکی تایبەتی بوونی 
خۆیەوە. ئەم تاکە بە کورد و باقی نەتەوەگەلی 
دیکەوە لە س��ەریەتی سێ ڕەهەندی گرینگی 

ڕەوت��ی تێپەڕینی خولی ژیان ڕەچاو بکا و بە 
چاوێکی کراوەوە تاوتوێی بکات:

1 تۆ کێی؟
2 مێژووی تۆ چییە؟

3 داهاتووت چۆن پڕاکتیزە دەکەی؟
1 تۆ کێی. واتا سەر بە کامە نەتەوە و ڕەگەزی 
گۆی زەویت. پێناسە کردن و شرۆڤەی نەتەوە 
بوون، یەکێ لە سەرەکیترین چەمکەکانی خۆ 
ناس��ینیە. چونکە لە باری سایکۆلۆژیستییەوە 
ئەم گ��رێ کوێرەی��ە ئەگەر ک��راوە و تاکی 
کۆمەڵگا بۆی ڕوون بوەوە  چوارچێوەی بوون 
و چییەتی��ی کەڕامەتی ڕەگەزی��ی بوونی بۆ 
دەرکەوت، بێ شک بەرچاوڕوونییەکی بەرینی 
دێتە زەینەوە و هەوڵ و تێکۆشان و ئومێد بە 
ژیان و حەز و ئاوەزی زۆر پەرە دەس��تێنێ و 
بۆی ڕوون دەبێتەوە کە ئەویش س��ەرێکە لە 

نێو سەراندا.
2 کاتێ بۆت مەعلووم بوو تۆ کێی و چیەتیی 
بوونت س��ەر بە چ ئاقار و سەرچاوەیەکە، بێ 
شک مێژووەکەش��یت ال گرینگە و لە هەوڵی 
ئەوەدای ڕەهەندی زانستیی تۆکمە لێدەی بۆ 
چوونە ناو دااڵنەکانی مێژووی نەتەوایەتییەوە. 
چونک��ە ئیدی بۆت گرینگە وێژمان و گوتاری 

خۆیی بوونت بۆ مێژووی خۆت هەبێ.
3 کات��ێ وەک نەتەوە توانیت مێژووی خۆت 
بناسی و ڕەهەند و گوتاری سەربەخۆی خۆتت 
تێ��دا خوڵقان��د، ئەوجار دەتوان��ی و دەکرێ 

نەخشەڕێگایەکی پوخت و کارا بئافرێنی. 
ئێستا پرس��یار ئەوەیە ئەم سێ خاڵە پلە 
بەندییە بۆچی هاتە نێو ئەم وتارەوە؛ بە داخەوە 
و بە گش��تی ئێمەی کورد هەتا ئەمڕۆش��ی 
لەگەڵدا بێ خوێندنەوەیەکی س��ەربەخۆیانەو 
گوتارێک��ی تایبەتیمان بۆ مێ��ژووی خۆمان 
نەبووە و ڕاڤە و ش��رۆڤەی زانس��تییانە، وردە 
وردە و بە پێڕەوکە خەریکە خۆی نیشان دەدا 

و بە ڕەهەندەکانی مێژووماندا شۆڕ دەبێتەوە.
هەتاک��و ئێس��تا ئێمەی ک��ورد مێژووی 

خۆمان لە دوو ڕوانگەوە خوێندووەتەوە:
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1 یەکەم لە الیەن ئەو کەس��انەی س��ەر بە 
نەتەوەی زاڵ و ئوتۆریتەی کولۆنیالیزمی زاڵ 
بە س��ەر نەتەوەی کورددان. دی��ارە زۆربەی 
ئەو مێژوو ناس و مێژوو نووس��انە س��ێبەری 
سیاسەتی دەس��ەاڵتی نەتەوەیی و مێژووییی 
خۆیانیان بە س��ەرەوەیە و بە چاوێکی سووک 
و ب��ێ بنەما، فاکتی بێ ڕیش��ە و دەس��تکرد 
و نافاکتم��ان دەرخوارد دەدەن. فارس��ەکان 
ڕیش��ەی مێژووی��ی و تەنان��ەت زمانیم��ان 
دەگەڕێننەوە س��ەر مێژووی کۆچەری بوونی 
پارس. کەسانێکی وەک س��ەعیدی نەفیسی 
یان قەڵەم فرۆش��انێکی وەک ڕەشید یاسەمی 

کە مێژووی ک��ورد دەلکێنن بە 
پارسەوە. عەڕەبەکان ڕیشەیەکی 
ج��ن و ئەهریمەن��ی و دێ��و و 
درنج و ش��ەیتانی دەخەنە ڕوو؛ 
تورک کە خۆی بێ ڕیشە و بێ 
مەوتەنە کەچی کورد بە شاخی 
و پاشکۆی خۆی وەسف دەکات!!
ئۆرنتالیسم  دووهەم،  الیەنی   2
و ڕۆژهەاڵت ناس��ان و گەڕۆکان 
و مێژوونووس��انی ئەوروپایی��ن. 
ئەوانە کەس��انێک بوون و هەن 
کە یان وەک توریست و گەڕۆک 
ب��ە ناوچەکان��ی کوردەواری��دا 
پسپۆڕێک  یان وەک  تێپەڕیون، 

و مێ��ژوو ناس��ێک ل��ە مێ��ژووی ناوچەیان 
کۆڵیوەتەوە. ئەو کەس��انە کە مێژووی گەالنی 
بێ دەوڵەت دەنووس��نەوە بە داخەوە زۆرجار 
ب��اری قەڵەمەکەیان ب��ە الی ئۆتۆریتەی زاڵ 
بە سەر نەتەوەی کورددا دەشکێنەوە؛ چونکە 
گوێیان بە گێڕانەوەی ئەوان زۆرتر ئاشنا دەبێ 
و لە بەڵگە و دێکۆمێنتەکانی ئەو دەس��ەاڵتە 
کڵونیالیس��تانە کەڵک وەردەگرن، بە داخەوە 
دەس��ەاڵتی نەتەوەی بااڵ دەست بە ئەنقەست 
دێکۆمێنت��ی قازانج خوازیی خ��ۆی دەخاتە 
ڕوو و بەڵگ��ە و دێکۆمێنتەکان��ی دیکە، یان 
لە ناویان دەبات یان ش��وێن بزریان دەکات. 

هەر وەک دەبینین ب��ە تایبەت بە درێژاییی 
تەمەنی دوو دەسەاڵتی پەهلەوی و ئیسالمیی 
ئاخوندی دزی و تااڵنی ناوچە مێژوویییەکانی 
کوردستان شتێکی ئاسایییە و نە تەنیا پێشی 
پێ ناگی��ردرێ بەڵکو دن��ەش دەدرێ تاکوو 

ئاداری بە سەر پادارەوە نەمێنێ.
بۆ نموونە مێژوونووسێکی وەک گزنەفۆنی 
یۆنانی بۆ ئەوەی لە داڕمان��ی ئەمپڕاتۆریەتی 
م��اد تێب��گا و وەک پس��پۆڕێک ڕووداوەکان 
تاوت��وێ بکا، لە بەرپرس��انی هەخامەنش��ی 
دەپرسێ. یان بۆ ئەوەی شۆڕشە مەزنەکەی ) 
گێئۆماتا(ی مادی لێک بداتەوە و لە چۆنیەتیی 
دوای  شۆڕشە  ئەو  سەرهەڵدانی 
شکس��تی ئەمپڕاتۆریی ماد  دژ 
ئاگاداربێ،  بە هەخامەنشییەکان 
کە چۆنە لە هەڕەتی دەسەاڵتی 
دەتوان��ێ  هەخامەنش��ییەکاندا 
دەس��ەاڵتی  مان��گ  ح��ەوت 
ب��ۆ  بگوازێت��ەوە  پارس��ەکان 
ئۆتۆریت��ەی ماد؛ گزنەفۆن دێت 
ناسراوەکان  کەس��ایەتییە  لە  و 
نەتەوەی  دەرەوەکانی  وس��ەربە 
ماد/کورد دەپرسێ کە پارسەکان 
کەسانە  ئەو  ناس��اندووە.  پێیان 
کێ��ن؟!  ب��ۆ نموونە ک��وڕان و 
تایفە و تۆرەم��ەی »هارپاگە«ی 
گەل فرۆش و خۆ فرۆش��ە. بەڵگە و بەرهەمی 
مێژوویی��ی هێ��رودۆت و گزنەف��ۆن لە زمان 
نەوەی هارپاگە یان نەوەی )حەوت ئەشرافیی 
ئاریستۆکرات(ی پارسییەوە کە دژی گێئۆماتا 
ب��وون داڕێ��ژراوە. دیارە لە واڵم��دا گێئۆماتا 
وەک کەسایەتییەکی خوێن خۆر و ئاژاوەگێڕ 
و ناجوامێ��ر وەس��ف دەکەن؛ ئ��ەو گێڕانەوە 
ناجوامێرانە و دوور لە ڕاستییانە و هەر وەها ئەو 
خ��ەاڵت و دیارییانەی کە لە الیەن خانەدانی 
س��ەڵتەنەتی هەخامەنش��ییەوە پێشکەش��ی 
گزنەف��ۆن و هێ��رۆدۆت ک��راوە، مێژوویەکی 
تەواو چەواشەکارانە و ئانتی ڕیئالیستانەی لێ 

هەر نەتەوە وکاڵچێرێک 
بۆ ئەوەی  بوونی خۆی 
بسەلمێنێ و شوناسی 

نەتەوەییی خۆی پێناسە 
و ڕۆژەڤ بکات، پێویستە 
ئۆتۆریتەی خۆی هەبێ. لە 
ئەساسدا لە باری دەروونی 
و پێسیکۆلۆژیستیشەوە 
یەکێ لە پێویستییەکانی 
ئۆرگانیکی مرۆڤایەتی 

دامەزراندنی دەسەاڵت و 
میرایەتی خۆسەرە
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دەئافرێت. هەر بۆیە دەڵێین باری مێژووناسیی 
ماد لە ڕوانگەی گزنەفۆن و هێرۆدۆتەوە تەواو 
ڕوانگەیەکی پارس تەوەرانەیە و تاریف تاریفی 

پارسە و زەم زەمی مادییە.
ئ��ەو دەردەش وەک باقی��ی دەردەکانی 
دیکە دەکەوێتە قەوارەی دەردی بێ دەوڵەتی 
و بێ دەس��ەاڵتی خۆیی بوونەوە. هەر بۆیە بە 
هەموو بارێک��ەوە ناعەداڵەتی و نادادپەروەریی 

لێ دەزێتەوە.
بە دوای ڕوخانی ماد، لە چاخی دێرینەوە 
هەتا ئەمڕۆکە پرسەکان بۆ مانەوەی خۆیان لە 
سەر کورسیی دەسەاڵت و کلۆنیالیزم بوونیاندا 

دوو هێڵی هاوتەریبیان دەستنیشان کردووە:
1 ش��ێواندن و ش��وێن بزر ک��ردن و وێران 
کردن��ی فاکت��ە مێژووییی��ەکان. تێکدان و 
کوردنشینەکان،  ناوچە  دێمۆگڕافیای  گۆڕینی 
پەراوێ��ز خس��تنی کلتورو زم��ان و ئایین و 

مۆسیقا و..... ماد.
ب��ە ش��اهیدیی مێ��ژوو، پارس��ەکان لە 
کلتور، زمان، مێعماری، موس��ێقا، ئایین ....ی 
مادی بوونە خاوەن هەموو فەکت و ئەرزش��ە 
کۆمەاڵیەتییەکان. بۆ نموونە: لە س��ەر ئایینی 
میترائیسمی/مادی. ئایینی زەردەشت بنیاد نرا. 
ئەهورامەزدا بە جێگای میترای مادی دانراوە. 
ب��ە جۆرێکی ک��ە هەرچی میترا پەس��ندی 
کردبوو ئەوان بە بارێکی دیکەدا و بە ڕەنگێکی 
دیکە دایانڕش��ت. سونبول و توتمی ماد/کورد 
.شێر)هێز(، مار) زەویی کشتوکاڵی(. لە پارس/
فارس��دا. گا، لە بەرانبەر ش��ێر دادەنرێ. داڵ 
لە بەرانبەر م��اردا دانراوە. مار هێما و توتمی 
ئەندێشەی زەوی و ڕئالیستییە و داڵ هێمای 
ئەندێش��ەی متافیزیکی و ئیدەئالیستییە. هەر 
بۆیە لە زۆرب��ەی بەردەنوس و بەڵگەنامەکانی 
سیلس��یلەی پارسدا ڕاوە شێر و شێر کوشتن 
وەک بەه��ا و کلتورێک��ی نەتەوەیی س��ەیر 
دەک��ردرێ. ه��ەر وەک قوربان��ی ک��ردن و 
کوشتنی گا و ڕاوە بەراز هەتا ئێستاش نماد و 

توتمی کوردی/مادییە.

تەنانەت هونەر و مێعماریی مادی دەبێتە 
ئۆتۆریتەی هونەری پ��ارس. هێرۆدۆت دەڵێ: 
پارس��ەکان لە زۆر ش��تدا لە مادەکانەوە فێر 
دەب��وون وەک: ب��ە جێگای ب��ەردە نووس و 
گڵێنە نووس��ی، لە مادەکان��ەوە فێر بوون لە 
پێستی ناس��ک و تەنک و پێنووسی تایبەتی 
کەڵ��ک وەرگرن. لە بیناس��ازی و بە تایبەت 
دروس��ت کردنی کۆڵەکەی بەردین و بەرین، 
تەنانەت ئەو وەستا و مێعمارانە مادی بوون کە 
»تەختی جەمشید« و پێرسپۆلیسیان ساز کرد، 
بە تایب��ەت کۆڵەکە بەردین��ەکان. هێرۆدۆت 
دەڵێ پارس��ەکان تەنانەت یاسای ئەخالقی و 
کۆمەاڵیەتیش لە مادەوە فێر بوون و ئەوانیان 

بە مامۆستای خۆیان دەزانی.
کوروشە.  فەرەیدوون/  ئەدەبیاتیش��دا،  لە 
ئەژدیه��ا، ئاژدیاک/ئاس��تیاگە، وات��ا دوایین 
پادش��ای ماد. هەر وەها داریوش لە بەرانبەر 
گێئۆماتا دادەنێن کە پارس��ەکان بە بەردیای 
درۆزن دەیناس��ێنن. ب��ە واتایەک��ی ڕوونتر 
فردەوسی بە چاوێکی سووک لە پیرۆزییەکان 
و بنەماکان��ی کورد/م��اد دەڕوانێ. ڕۆس��تەم 
هێمای ئایینی مێهر/میترایە و ئەسفەندیاریش 
هێمای ئایینی زەردەشتییە. مەبەستم ئەوەیە 
تەواوی چرکە س��اتەکانی مێژووی فارس مل 
مالنێیەک��ی چڕوپڕە لە گەڵ کلتوور و هێما و 
تووتم و ئۆتۆریتەی کەونارا بوونی ماد/کوردە.

بە گش��تی دەتوانین بڵێین پارس هەموو 
ئاکار و هونەرێکی پەس��ند و ئەکتیڤی لە ماد 
ستاند و خۆی پێ گرت و ڕیشەی مادییەکەی 
لە بەین ب��رد و بە دریژایی��ی مێژوو هەر لە 
گەورەییی مادیان کەم کردەوە و کەمایەسیی 
خۆیان پێ گەورە کرد. خۆیان کردە نەتەوە و 

ماد/کوردیان کردە تایفە و »قەوم«
لە ڕوانگ��ەی ک��وردەوە دەتوانین بڵێین 
مێژوو نوسانێکی کە لە سەر کلتوور و مێژووی 

کوردیان کۆڵێوەتەوە دوو دەستەن:
یەکەم: ئەو کەسانەی الیەنگریی کورۆش 
و پارسیان کردوە وەک: گزنەفۆن و هێرۆدۆت.
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دووهەم: لە بەرانبەردا هەتا لە سەردەمی 
هەخامەنش��ییەکان دوور دەکەوینەوە  مێژوو 
نووس��انی بێ الیەن و بە ئینسافمان دێتە بەر 
چ��او، وەک ویل دۆرانت. داندایۆف. ش��اندۆر. 
هێرتێسفێڵد و.... کە زۆرجار لە بێ ڕەحمی و 
خوێن خۆریی کورش چاو پۆشییان نەکردووە 
و گێئۆمات��ا و فەرەوەرتی��س و مەزدەک و ... 

باشتر دەناسێنن.
دامەزراندن��ی  س��ەرەتای  ل��ە  ه��ەر   2
هەخامەنش��ییەوە هەت��ا ئەم��ڕۆ، ش��ەڕێکی 
خراوە.  وەگەڕ  داپڵۆس��ێنەرانا  پڕۆپاگەندەییی 
هەرج��ارەو بە ناوێک: نەتەوە، ئایین و ئایینزا، 
س��نوور، ژێئۆپۆلێتیک  و زۆر چەمکی دیار و 
نادیاری دیکە. لەو الوە بۆ شکاندنی کەسێتی  
و تێک ش��کانی نەتەوەخوازیی کوردی، ناو و 
ناتۆرەی سووک و بێ بنەمایان لە سەر داناوین. 
وەک: ئەژدیه��ا، توورانیان، دێو،  ئەهریمەن و 
زوحاک، زەندیق)بێ دین(، ئاژاوەگێڕ، جیایی 

خواز، سەر بە بێگانە و ئەمپریالیسم و...
هەر لە شۆڕشی گێئۆماتا کە لە سەردەمی 
پاش��ایەتیی کەمبوجییەدای��ە. کەمبوجیی��ە 
نەس��یحەتی بنەماڵەکەی دەکا و دەڵێ: هەتا 
بۆتان دەکرێ نابێ بێڵن ماد سەر بەرزەوە بکات 
و هەتا دنیا بە دنیایە دەبێ لە س��ەرکوتدابن. 
) چونکە س��ەرکوتی کورد/ماد لە سەربەرزیی 
و مۆنۆپۆلی دەسەاڵتی پارس��یزمدایە(. دوای 
شکس��تی ئیمپڕاتۆریەت��ی ماد ئ��ەو قەوارە 
بەرینەیان لە ناوچەیەکی جوگرافیی سەرووی 
زاگرۆس��ەوە قەتیس کرد و ناویان نا » مادی 
بچووک«. ئەو س��ەرکوت و ب��ێ حورمەتییە 
ئەوڕۆش خەس��ت تر و ڕەشەکوژانەتر درێژەی 
هەیە. تەواوی ش��ەڕی ف��ارس دژ بە کورد بۆ 
ئەوەی��ە تاک تاکی کورد، خ��ۆی بدۆڕێنی و 
نوستالێژییەکی بێ بنەما و تەواو نائومێدانەی 
بخرێتە مێشکەوە. واتا: خۆ بە کەم زانین و خۆ 

دۆڕان) ئلیناسیۆن(.
کارتێکەری��ی پڕۆپاگەندەی��ی و ش��ەڕی 
ڕەوانی و نەرمی فارسیزم بۆ داڕمانی کەسایەتی 

و ئیلیتی کوردییە. ب��ە داخەوە زۆرجار تاکی 
کورد لە بەرانبەر فارس��دا خ��ۆی دەدۆڕێنێ، 

دەست و پێی خۆی ون دەکات. 
ل��ە کەم میدی��ا و ڕاگەیێنەری فارس��دا 
دیت��راوە، کات��ێ کەس��ایەتییەکی چاالک و 
ئەکتیڤی سیاس��ی، مەدەن��ی و ئابوریی کورد 
بانگ دەکەن بە جێگای گولل�ە پرس��یارێکی 
ئاراس��تە نەکەن، » ئایا ت��ۆ جیایی خوازی؟!« 
یانی ئایا تۆ دەتهەوێ ل��ە ئێران جیا ببیەوە. 

لێرەدا دوو ترس و وەهم زاڵە. 
یەکەم ترسی پرس��یارکەر بۆ ئەوەی هەر 
لە س��ەردەمی مادەوە ترسی ئۆتۆریتەی ماد/
ک��وردی هەر لە دڵدای��ە و پەیتاپەیتا بە پێی 
ڕەوتی زەمان ترسەکە لە خۆی دوور دەخاتەوە 
و دوژمنەک��ەی واتا بەرانبەرەکەی کە کوردە، 
پێی دەترس��ێنێ کە، ئاگادار ب��ە و لە بیرت 
نەچێ تۆ ژێ��ر دەس��تەی مێژووییی منی و 

سەرکوت کراوی دەستی خۆمی. 
دووهەم، ترسی الیەنەکەی بەرانبەر یانی 
کەس��ایەتیی کورد، ترسێکی دێرینی خراوەتە 
دەروون��ەوە کە وەک جەغزێک��ی ناجوامێرانە 
ختۆکەی دڵ��ی دەدا و وەک دۆڵپا بە س��ەر 
شانی مێشک و ئەندێشەیەوە قورسایی دەکات. 
هەر بۆیە دەبینین کەم یەک لەو کەسایەتییە 
کوردانە توانیویانە واڵمێکی پڕ بە پێست و پڕ 

مانا بە گورچوی بەرانبەریاندا بدەن. 
ئەوەی تاکوو ئێس��تا باس کرا سەلماندنی 
ئۆتۆریت��ەی ترس��ە کە بە درێژایی��ی مێژوو، 
کولۆنیالیزمی لۆکاڵی بە س��ەر کوردیدا  تاپۆ 

کردوە.
هەر ئەو ترس��ەیە ک��ە پێم��ان دەڵێن: 
کورد ش��ەڕڤانێکی ب��ێ وێنەیە ک��ە هەموو 
پیرۆزی و س��ەرکەوتنەکانی چەندین ساڵەی 
بە دانیش��تنێکی چەند سەعاتەی سەر مێزی 
وتووێژ دەدۆڕێنێ. واتا الوازیی دیپلۆماسییەت 
و دیالۆگ. هەر بۆیە کەم س��ەرکردەی کوردە 
لە پشت مێزی بە ناو ئاشتی و دیپلۆماسی بە 

ساڵمەتی رزگاری بووبێ. 
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ش��ک لەوەدا نییە ک��ە دیپلۆمات بوون 
و گف��ت و لفت��ی دانوس��تانکاری ک��ورد لە 
چ��او ڕابردوو، زۆر بەهێز و بە دیس��یپلین  و 
شارەزاترە و هەر دەبێ وابێ و چاکتریش بێ.

سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران و دوای 
شەڕی سێ مانگە دەسەاڵتی سانتڕاڵی تاران کە 
شکستێکی س��ەختی خوارد و لە ئۆپۆزسیۆنی 
کوردی داوا کرد شەڕ ڕاگیرێ و وتووێژ بکەن. 
هەم��وو الیەک دەزانین ئ��ەو فورجەیە بۆ خۆ 
ڕێکخس��تنەوە بوو نەک بۆ ئاش��تی و ڕێز لە 
ئۆپۆزیسیۆنی کوردی، لەو کاتەدا کورد بااڵنسی 
هێز بوو بەاڵم ش��ەڕی ڕاگرت و بە بڕوای من 
دەبوو شەڕ و وتووێژ هاوتەریبی یەک  و هەنگاو 
بە هەنگاو بڕواتە پێش��ێ. بێ ش��ک ئەوکات 
دەسەاڵتی دۆگمی تاران نەیدەتوانی بە ئاسانی 

و بە گاڵتە دانوستان بکات. 
بو نموونە ئەم ڕۆژانە تاڵبانی ئەفغانس��تان 
ب��ەو فک��ر و ئایدیای��ە کۆن��ە پەرس��تی و 
فەندەمینتاڵییەیەوە خەریکی دانوس��تاندن لە 
گەڵ گەورە هێزی دنیایە، بەاڵم هێشتا شەڕی 
ڕانەگرتووە و زەبری خۆی هەر دەوەش��ێنێ. 
یان ئۆپۆزیس��ۆنی فارک لە کلۆمبیا هەتا ئەو 
کاتەی جەوهەری واژۆی ئاش��تی کە س��ێ 
ساڵ زیاتری خایاند ویشک نەبوەوە لە شەڕ و 

خەباتی خۆیدا بەردەوام بوو.
لە س��ەد س��اڵی ڕابردووەوە هەر بزاڤ و 
ڕێکخستنێکی کوردی سەری هەڵداوە بێ شک 
جیاییخوازیی��ان وەپاڵ داوە. یان پێی کوتراوە 
ئەشرار، یان نۆکەری ئیستیعمار. هەموو ئەوانە 
و زۆر دروشمی دیکە ئۆپۆرتۆنیزمێکی ڕاسیزم 
خۆازانەیە. بە قەولی کوردی  »بەشی خۆم بۆ 

خۆم بەشی تۆش دەخۆم«.
لەمڕۆک��ەی جیهانی مۆدێڕن��دا میدیا و 
سۆشیال میدیا کاریگەرییەکی یەکجار زۆریان 
لە س��ەر تاکی کۆمەڵگا هەیە، سەردەمانێک 
بولش��ویکەکان دەیانک��وت: ڕۆژنامەیەکی بە 
بڕش��ت کە ئۆرگانی ناوندی ئۆپۆزیس��ۆن بێ، 
ڕەگی حەیاتی هەر حیزبێکە. ئێستاش لەدنیای 

پێوەندییە خێراکاندا و لە جەرگەی دەسەاڵتی 
توتالیتاریس��تی سەدەی بیس��ت و یەکدا و 
ئەویش دەس��ەاڵتێک لە چەش��نی لۆمپێنی 
ئیس��المییەکەیدا، میدیا و سوشیال میدیای 
ئاوانگاردی خەبات��ی میللی/ کوردی دەب��ێ 
دێموکراتیک��ی گەلی کورد ب��ێ. گەورەترین 
ئەرکی سەر ش��انی میدیاکاری کورد ئەوەیە، 
کۆمەڵگای کورد لەو ڕاس��تییە ئاگادار بکاتەوە 
ک��ە تۆ نەتەوەیەکی س��ەربەخۆ و جیاوازی  و 
دەبێ شانازی بە خۆت و سێلێبریتی خۆتەوە 
بکەی. دەب��ێ لە باری فکری و ئەندێش��ەی 

مودێڕنەوە ئیلیتی کورد دێسانترالیزە بکرێ.
تاک��ی ک��ورد و چین��ی مامناوەندی و 
ئیلیت��ی کوردی ئەو ڕاس��تییە قەبووڵ بکات 
کە کوردیش هیچی لە نەتەوەکانی بااڵدەست 
کەمتر نیی��ە و ئۆتۆریتە و دەس��ەاڵت مافی 
سەرەکیی خۆیەتی. هەر بەو پێیە کوردستان 
تەوەری بە تی��وری و بە پڕاکتی��گ خوازانە 
ئەرکی هەمیش��ەیی و دایمی��ی هەر تاکێکی 
ئەمڕۆی کورد بێ. چونکە دەبێ هەموو الیەک 
ئاگاداربێ کە خەب��ات ڕەهەندی جوراوجۆری 
هەی��ە، وەک چەک��داری، چاالکیی مەدەنی، 
ژینگەی��ی،  ئەدەبی/فەرهەنگ��ی،  چاالکی��ی 
کلتوری، هونەری و.... ب��ەاڵم خەبات کات و 
ساتی دیاری کراوی نییە. چونکە لە هەر کات 
و ساتێکدا دەبێ چاالکی وخەبات لە بەر چاو 
بێ و پێش��ڕەوی هەمو ئ��ەرک و کردارێکی 

ژیانی شەو و ڕۆژمان بێ.
ڕاس��تە ک��ورد ب��ە درێژایی��ی مێ��ژوو، 
نەتەوەیەکی چاالک و خەباتکارێکی ماندویی 
نەن��اس و ش��ێلگیر و مرۆڤ دۆس��ت بووە. 
واچاک��ە لە بەرانب��ەر دوژمنان��دا لۆژیکێکی 
ئانتاگۆئیس��تیمان هەب��ێ تاک��وو دوژمن��ان 
ب��ە ڕوانگەیەک��ی دیکەوە لێم��ان بڕوانن. بە 
 واتایەک��ی دیکە یان��ی فەرامۆش��کار نەبین. 
ب��ۆ  ناب��ێ  ک��وردی  تاک��ی  وەه��ا   ه��ەر 
چاالک��ی  و  خەب��ات  ل��ە   س��اتێکیش 

سڵ بکاتەوە.



ئاماژه
ئەحزابی کوردی پێویستە سەبارەت بە دیاردەی هەڵبژاردنی دیموکراتیک چ لە ئاستی دەروون حیزبایەتیدا 

بێ و چ لە ئاستی کوردستان، پرسی ڕێبەری و ئاڵوگۆڕیی دەسەاڵت تاوتوێ بکەن. دۆخی شپرزی 
ڕێبەرایەتی لە کوردستان ڕوانگە و بۆچوونی حیزبەکانی بچووک کردووەتەوە بۆ ئاستی تاکەکەس. خەڵک 

سەبارەت بە چەمکی سیاسەت بەدگومان بوون و ساردوسڕییەکی زۆر سەبارەت بە بابەتە سیاسی و 
نەتەوەییەکان کە ڕاستەوخۆ پێوەندیی بە چارەنووسی جەماوەرەوە هەیە، پێکهێناوە.

ئەندازیاریی سیاسی 

ڕامان ژاوەرۆ
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هۆکاری وەرزی بوون و لە ئاکامدا الوازبوونی 
خەباتی کورد، نەبوونی ئەندازیاریی سیاس��یی 
بەڕۆژ و زۆرجار ئەتوانی��ن بڵێین ئەندازیاریی 
سیاسیی پێچەوانەیە )معکوس(.  لە کوردستان 
هەم��وو تایبەتمەندییەکانی پێکهاتەی نەتەوە 
وەک حەش��یمەت، خاک، مێژووی هاوبەش، 
زمان و کلتووری هاوبەش و ... هتد هێشتا لە 
تەشقی گەشەدایە و هەروەها لە باری ئابووری 
و هەڵکەوتی جوغرافیایییەوە کوردستان خاوەن 
هەموو ئیمتیاز و هەڵکەوتێکی ژێئۆستراتژی و 

ژێئۆئێکۆنۆمی و ... هتدە.
ئ��ەوەی لێرەدا مەبەس��تە، نیش��اندان و 
پێش��نیارکردنی میکانیزمەکان��ی سیاس��ەتی 
درووس��تە کە لە س��ەر ئ��ەو بنەمایە دەکرێ 
ئەندازیاریی سیاس��ی لە کوردس��تاندا بکرێ. 
سیاس��ەتی کوردی بە گشتی لە چوارپارچەی 
کوردس��تان لەو یەک دوو دەی��ەی ڕابردوودا 
ڕووبەڕووی قەیران بۆتەوە کە دەرئەنجامەکەی 
ناتەبایی، شەڕی س��اردی ناوخۆیی، لەرزۆک 
بوون، کەم بوونەوەی دەسکەوتەکان و زۆرجار 
لەدەستدانی دەسکەوتەکانی ڕابردوو و ... هتد 
بووە. پرسی کورد هەم لە ئاستی چوارپارچەدا 
لێک هەڵپێکراوە و هەم سەبارەت بە دەوڵەتانی 
ناوەندیی زاڵ بەسەر کوردستاندا بابەتێکی جیا 
نەکراوەیە. داڕشتنی فرمۆڵی سیاسی لەالیەن 
ئێلیتی کوردەوە لە چاخی ئیستەدا کە هەموو 
پەنج��ەرەکان ب��ە ڕووی جیهان��دا کراوەیە، 
بێگوم��ان ئاڵوگ��ۆڕی بەری��ن لە سیاس��ەتی 
کوردیدا پێک دێنێ و دەستکەوتەکانیش زیاتر 
و مس��ۆگەرتر ئەبن. خەسارناس��یی سیاسی و 
پێداچوونەوە بە هەڵوێستی سیاسیی ئەحزابی 
کوردیدا پێویستییەکی گرنگ و جێی سەرنجە. 
لەو وت��ارەدا هەوڵ ئ��ەدرێ هەندێک بابەتی 
سەرەکی س��ەبارەت بە مژاری بابەتەکە بێتە 
بەرباس و جێی خۆیەتی کە دوا وتاریش نەبێ.

سیاسەت
سیاس��ەت ه��ەم زانس��تە و ه��ەم هون��ەر. 

سیاسەت زانستێکی ئاڵۆز و بگۆڕە کە لەالیەن 
بیرمەندانی وەک مەک ئایۆر بە »حکوومەت«]1[، 
هارۆڵد.ژ.الس��کی بە »خوێندنەوە و شرۆڤەی 
دەوڵەت«]2[ و هارۆڵد الس��ول بە »چۆنیەتیی 
دروس��ت بوون��ی دەوڵ��ەت و بەش��داربوون 
تێیدا«]3[ لێک دراوەتەوە. بەگشتی، سیاسەت 
مانای چۆنێتیی بەڕێوەبردنی بەڕێوەبەرییەکانی 
واڵتێکە لەالیەن دەزگایەکی گش��تییەوە کە 
حکوومەت��ە. لە فەرهەنگە سیاسییەکانیش��دا 
مانا گش��تییەکەی بریتییە ل��ە »بیرۆکە، ڕێگا 
و ڕەوش��تێک بۆ بەڕێوەبردنی کاروبارەکان«.]٤[ 
سیاسەت پێوەندیی ڕاستەوخۆی بە دەسەاڵت 
و کەوشەنی دەس��ەاڵتەوە هەیە. هەستیاریی 
سیاس��ەت و بەڕێوەبەری��ی لەوەدای��ە ک��ە 
سیاسەتی تەندروست و دیموکراتیک کەشێکی 
هێمن و لەبار س��ەبارەت بە گەشەی هەموو 
ژێرخانە ئاب��ووری، کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی و 
... هتدەکان پێک دێنێ. ئیدەئالیزم و ڕیئالیزم 
دوو ڕچ��ەی جی��اوازن لە سیاس��ەتدا کە لە 
س��ەدەی ڕابردوودا تەنانەت ئێستەش، ڕیئاڵ 
پۆلەتیک یا واقیع خوازیی سیاس��ی باوترین 

ڕچەیە لە سیاسەتدا.
بەهۆی چارەسەرنەبوونی  لە کوردس��تان 
پرس��ی نەتەوەی��ی، بابەت��ەکان تێک��ەڵ و 
ئاڵ��ۆز ب��ووە. ئامانج خوازیی بزاوی سیاس��ی 
لەس��ەر بنەماگەلی نەتەوەگ��ەری و چەمکە 
بەاڵم  بەس��تووە،  چەق��ی  ئایدۆلۆژیک��ەکان 
سەبارەت بە کەشی ڕیئاڵیزم کە پەلی بەسەر 
جیهان��ی سیاس��ەتی نێودەوڵەتیدا کێش��اوە 
نەیتوانیوە سەردەمیانە و بەڕۆژ سیاسەت بکات. 
ڕاگرتنی بااڵنس و هاوکێشی لە نێوان ویست 
و داخوازە نەتەوایەتییەکاندا و هەڵس��وکەوت 
لەگەڵ سیاسەتی باوی ڕۆژدا گرنگترین پرسە 
کە کورد و بزاڤەکەی دەبێ ئاوڕی لێ بداتەوە 

و ڕەچاوی بکات.

ڕێبەرایەتی
لە کوردس��تان ڕێبەری و ڕێبەرایەتی کردنی 
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بزووتنەوە کوردییەکان لە سەد ساڵی ڕابردوودا 
گۆڕانکاری��ی بەرچاوی بەخۆوە دیوە. لە دوای 
ه��ەرەس هێنان��ی مێرنش��ینە کوردییەکان، 
خەباتی گەل��ی کورد چ��ەن ناوەندێتی تێدا 
ب��ەدی هات و بە س��ەر پارچەکان��دا دابەش 
بوو. چەمک��ی کاریزماتیک ل��ە ڕێبەرایەتیی 
شۆڕش��ەکانی ڕابردوودا ب��ەدی ئەکرێ و لە 
ڕاستیدا هەموو ڕێبەرەکانی جیهانێش خاوەن 
ئەو تایبەتمەندییە بوون. ئەوەی لەم باس��ەدا 
گرنگ��ە، ئەوەیە کە مودێ��ڕن بوونی چەمکی 
سیاسەت و ئاڵوگۆڕەکانی سیاسەت لە جیهاندا 
ش��وناس و پێکهاتەی ڕێب��ەر و ڕێبەرایەتیی 
تووش��ی گۆڕانکاری ک��ردووە. بۆ گەلی کورد 
چەمک��ی کاریزمای��ی چەن��دە بەرژەوەندیی 
هەبووە ئەوەندەش خەس��اری ب��ە داوە بووە. 
دوای مەرگ��ی کاریزما ه��ەم خەباتەکە الواز 

بووە و هەم قەیرانی ڕێبەری درووست بووە.
گرنگی و بایەخی ڕێبەرایەتی لە سیاسەتدا 
»ڕێبەری جۆرێکی  باسێکی حاش��اهەڵنەگرە. 
تایبەتە لە هێ��ز و پێوەندیی چڕوپڕی لەگەڵ 
ج��ۆری هێزدا هەی��ە«. »جیاوازیی ڕێبەری و 
هێز لەوەدایە کە لە ڕێبەریدا ش��وێنکەوتووان 
دڵخوازانە بەش��داریی پرۆس��ەکەن بەاڵم لە 
هێزدا بە ش��ێوەی زۆرەملی خەڵک دەخرێتە 
ژێر ڕکێف«.]5[ باس��ی ڕێب��ەری و ڕێبەرایەتی 
کردن لە کوردس��تان پێویستە لەگەڵ دنیای 
نوێدا یەک بگرێتەوە. دیاردەی کاریزماتیک لە 
ڕێبەرایەتیدا لەس��ەر بنەمای بیرۆکەی چەپ 
بێ یا نەتەوەیی، مش��تومڕ و ڕای جیاوازی لە 
سەرە. دیاردەگەلی وەک بە بنەماڵەیی کردنی 
ڕێبەرایەتی، هەتاهەتایی بوونی )مادام العمر(، 
پێکەوەس��ازان و دابەش کردنی ڕێبەرایەتیی 
ل��ە  ڕێب��ەر  بەکاریزماکردن��ی  بەکۆم��ەڵ، 
لە  ڕێبەرایەتییە  دیاردەی  تایبەتمەندییەکانی 
کوردستان. پلۆراڵیزم و گەشەی پێوەندییەکان 
دیاردەی ڕێبەرایەتیی بچووک و تووشی قەیران 
کردۆتەوە . دیاردەی دیموکراتیکی هەڵبژاردن 
بە دوو ه��ۆکاری »بگۆڕکردنی ڕێبەرایەتی« و 

»بەکۆمەڵکردن��ی ڕێبەرایەتی« بابەتی ڕێبەری 
لە کاریزما و ئەفسانەوە دابەزاندووە بۆ سەرۆک، 
لێپرسراو، سکرتێر و ... . لە سەردەمی ئێستادا 
بەهۆی فرەڕەهەند بوونی چەمکی سیاسەت و 
ڕێبەرایەتیی  کاروباری چڕوپڕی دەوڵەتییەوە، 
نەریت��ی واڵمدەر نییە. پیت��ر دارکر پێی وایە 
»کەوش��ەنی بەڕێوەبەری ل��ە ڕێکخراو چۆتە 
دەرەوە و هیچکات ناتوان��رێ بە هۆکارگەلی 
سیاس��ی و یاس��ایی چارچێوەی بەڕێوەبەری 
دی��اری بک��رێ«]6[ دی��اردەی هەڵب��ژاردن 
بەڕێوەبەرایەتییەکان��ی کات��ی کردووەتەوە و 
ڕاس��تەوخۆ و ناڕاس��تەوخۆ دەنگ��ی خەڵک 
دەرئەنجامی  هەڵئەبژێ��رێ.  ڕێبەرایەتییەکان 
پرۆسەی هەڵبژاردن تامەزرۆیی خەڵک و ئێلیتی 
سیاسی بۆ بەشداری لە پرسە سیاسییەکان و 
وەئەستۆگرتنی بەرپرسایەتییەکان زیاد ئەکات 
و ل��ە ئاکام��دا جۆرێک کێبەرکێی دروس��ت 
و ش��ادیی سیاسی) نشاط سیاس��ی( لە نێو 
پرۆسەی سیاس��یی واڵت و جەماوەردا پێک 

دێنێ.
ئەحزاب��ی کوردی پێویس��تە س��ەبارەت 
ب��ە دی��اردەی هەڵبژاردن��ی دیموکراتیک چ 
لە ئاس��تی دەروون حیزبایەتی��دا بێ و چ لە 
ئاستی کوردستان، پرسی ڕێبەری و ئاڵوگۆڕیی 
دەس��ەاڵت تاوت��وێ بکەن. دۆخی ش��پرزی 
ڕێبەرایەتی لە کوردس��تان ڕوانگە و بۆچوونی 
حیزبەکان��ی بچووک کردووەتەوە بۆ ئاس��تی 
تاکەک��ەس. خەڵک س��ەبارەت ب��ە چەمکی 
سیاس��ەت بەدگومان بوون و ساردوسڕییەکی 
زۆر سەبارەت بە بابەتە سیاسی و نەتەوەییەکان 
ک��ە ڕاس��تەوخۆ پێوەندیی بە چارەنووس��ی 

جەماوەرەوە هەیە، پێکهێناوە.
ل��ە ڕێبەرایەتی��ی نەریتی��دا، پێوەندییە 
دەروون حیزبییەکان ئەس��توونییە )عمودی( 
ب��ەاڵم لە ڕەوتی نوێی سیاس��تەدا پێوەندییە 
دەروون حیزبییەکان ئاس��ۆیی )افقی( بۆتەوە. 
»یەک��ێ لە الیەن��ە گرن��گ و حەیاتییەکانی 
ڕێکخ��راوە پێوەندییەکە کە لە بەس��تێنێکی 
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ئاسۆییدا دابەش ئەبێ«.]7[

پێکهاتەشکێنی
»باسی پێکهاتە، باسێکی ئاساییە، بااڵخانەیەک 
بۆ خۆی پێکهاتەیە و لە ئەستوندەک، تیرەک، 
دااڵن و س��ەرمیچ پێکهاتووە. ئەو پێکهاتەیە 
دیاریک��ەری ج��ۆری چاالکییەکانی نێو ئەو 
بااڵخانەیە«.]8[ بەگش��تی ئەتوانین بڵێین کە 
پێکهاتەی ڕێکخراو و حیزب بەپێی سەردەم 
پێویستی بە داڕشتنەوە و نۆژەن کردنەوەیە.« 
 organization ڕێکخراوەی��ی)  ئاڵوگ��ۆڕی 
change( بریتیە لە پرۆس��ەی گۆڕانکاری لە 
دۆخی هەنوکەیی ڕێکخراودا بە مەبەس��تی 
کاریگەری��ی زیات��ر و ڕێ��ژەی بە دەس��ت 
هێنان��ی ئامانجەکانی ڕێکخ��راو. لە ئیمڕۆدا 
ئاڵوگ��ۆڕ یەکێ ل��ە بنەما  س��ەرەکییەکانی 
ڕێکخراوە کە دەبێ مودیرییەت بکرێ«.]9[ لە 
پێکهاتەش��کێنیدا دوو بابەتی »داڕشتنەوەی 
پێکهات��ە« و »جۆری چاالک��ی« ڕووبەڕووی 

گۆڕان��کاری ئەبێتەوە. ل��ە قۆناخی یەکەمدا 
ئاڵوگۆڕی  ئەن��دازە و گەورەییی ڕێکخ��راو، 
بەس��ەردا دێت«.]1٠[ کاتێك ک��ە ئەندازەی 
حی��زب لە فورمی نوێدا بەرباڵو ببێتەوە، ئەوا 
ڕێژەی خەڵکان و چاالکانی نێو ئەو پێکهاتەیە 
زیاد ئەبێ. »باشترین ڕێکخراو بوونی نیە«]11[ 
هەر بۆیە هەموو ڕەوت و حیزبێکی سیاس��ی 
لە ژیانی سیاس��یی خۆیدا بە پێی هەلومەرج 
دەبێ ئاڵوگۆڕ لە پێکهاتەی خۆیدا پێک بێنێ. 
لەبەرچاو گرتنی مۆدیل��ەکان لە پێکهێنانی 
ئاڵوگۆڕدا یارمەتیدەرە بۆ پێکهاتە ش��کێنی. 
»ئانالی��ز یەکێ لە فاکتەرە س��تراتیژیکەکانە 
ب��ۆ بەراوردی خاڵە بەهێ��ز و الوازەکانی نێو 
ڕێکخراو. سەبارەت بە )هەل( یا )مەترسییە(
کانی دەرەوەی ڕێکخراو، ئانالیز شرۆڤەیەکی 
سیس��تماتیکە بۆ ناس��ینی ئ��ەو هۆکارگەلە 
باش��ترین  ک��ە  س��تراتیژی  دارش��تنی  و 
بەراوردکاری��ی نێوانی��ان دەهێنێت��ە ئاراوە. 
لە ڕوانگ��ەی ئەو مۆدیلەوە س��تراتیژییەکی 
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و)دەرەت��ان( فاکتگەلی)بەهێ��زی(  لەب��ار 
���ەکان ئەگەیەنێ بە لووتکە و فاکتە )الواز( 
و )مەترس��یی(�ەکان ب��ە ڕادەیەک��ی زۆر 
دائەبەزێن��ێ«]12[ لە کوردس��تان پێکهاتەی 
ڕێکخ��راوەکان و چۆنیەتیی ڕێبەرایەتی لێک 
هەڵپێکراون، هەر بۆیە شکاندنی ئەو پێکهاتەیە 
بووە بە تاب��ۆ و هەر ج��ۆرە چاالکییەک بۆ 
تێکدانی ئەو قەوارەیە بڤەیە. داڕش��تنەوەی 
پێکهات��ە و فۆرم��ی حی��زب، س��تراتیژیی 
نەتەوەیی کاڵ و کەمڕەن��گ ناکاتەوە. بەڵکو 
هەوڵ و چاالکییەکان بۆ گەیش��تن بە ئامانج 
خێراتر و بەربالوتر ئەکات. لە ڕاستیدا یەکێ 
لە ه��ۆکار و فاکتەکانی دابڕان و جیابوونەوە 
سیاسییەکانی ئەحزاب لەم چاخەدا ئەتوانین 

بۆ تابۆبوونی پێکهاتەشکێنی بگەڕێنینەوە.

پێکهێنانی بەرە
»یەک��ێ ل��ە خاڵ��ە الوازەکانی سیس��تەمی 
فرەحیزبی، نەبوونی یەکدەنگی و تەبایییە«]13[ 
لە کوردس��تان ڕەوتە سیاس��ییەکان بە سەر 
س��ێ بی��ر و ڕەهەندی نەتەوەیی، مارکس��ی 
و ئیس��المیدا دابەش ب��وون. بێجگە لە باری 
فیکریی ئەحزاب، پرس��ی چارەس��ەرنەکراوی 
ک��ورد هۆکارێکە ب��ۆ ناتەبایی��ی ماڵی کورد. 
داڕشتنەوەی پالتفۆرمی هاوبەش بۆ پێکهێنانی 
بەرە دەبێ لەگەڵ واقیعی سیاسیی کۆمەڵگای 
کوردس��تان و دەرەوەی کوردس��تاندا یەک 
بگرێتەوە. ئەحزاب و ڕێکخراوەکانی س��ەر بە 
پارچە جیاوازەکانی کوردس��تان بە پێکهێنانی 
بەرەی چ��االک، چەتری هاوبەش بۆ کۆمەڵگا 

درووست ئەکەن:

خشتەی پێکهێنانی بەرە لە سێ قۆڵەوە

حیزب و 
ڕێکخراوەکانی 

سەر بە دەوڵەتی 
ناوەندی

حیزب و 
ڕێکخراوەکانی 

کوردستان

حیزب و 
ڕێکخراوەکانی 
پارچەکانی 

کوردستان هەر 
پارچەیەک بە 

تەنیا
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سەبارەت بە دەسەاڵتی دەوڵەتانی زاڵ بەسەر 
کوردس��تاندا ب��ەرەی کوردس��تانی دەتوانێ 
قورس��اییی کورد لە هەمب��ەر بەرامبەرەکانی 
نیش��ان بدات. س��ەبارەت ب��ە داگیرکەرانی 
کوردس��تان و هەروەها سەبارەت بە بیروڕای 
گش��تیی جیهان، کۆنگرەی نەتەوەییی کورد 
مەزنتری��ن دەرئەنجام��ی دەب��ێ.  بەرنامە و 
پێڕەوی کونگ��رەی نەتەوەیی دەبێ لەس��ەر 
بەرژەوەندی��ی هاوبەش��ی هەم��وو ئەندامانی 
ئەو پێکهاتەیە بێ. ئەگ��ەر بنەمای کۆنگرەی 
نەتەوەی��ی و فۆرمی پێکهات��ە و بەرنامەکانی 
بە ش��ێوەی دیموکراتیک و گش��ت پەسەند 
تیئۆریزە بکرێ ئەوا ل��ە چاالکییەکانیدا هەم 
بەردەوامی دەبێ و هەم دەسکەوتەکانی مەزن 

و گەورە دەبن.

سەرچاوەکان
1. آی��ور .مک.ر.م؛جامعە و حکومت،ترجمە ابراهیم علی کنی.)تهران 

نشر کتاب13۴۴ (ص38
2. هارولد.ژ.السکی.مقدمەای بر سیاست.ترجمە منوچهر صفا.ص262
3. رابرت،ا،دال،تجزی��ە و تحلی��ل جدید سیاس��ت.ترجمە حس��ین 

ظفریان. ص
۴. آشوری. داریوش.دانشنامە سیاسی.ص212

۵. هال.ریچارد اچ.سازمان،ساختار،فرایند و رە آوردها،مترجمان دکتر 
علی پاسائیان،دکترسید محمد اعرابی.کتابخانە ملی ایران،ص293

6. داوری، دڕدانە، مدیریت استراتژیک 138٠ . نشرآتنا. ص6
7. اصول روابط بین الملل.علی قاسمی،دانشگا پیام نور

8. هال.ڕیچارد اچ. سازمان ص
9. هریس��ون.جفری اس.جان.کارن اچ. مبانی مدیریت اس��تراتژیک.
مترجمان.دکترسید محمد اعرابی.محمد رسول الماسی فردص152

1٠. هال.رچارداچ.سازمان،ساختار
11. مبانی مدیریت استراتژیک.ص.152

12. مدیریت استراتژیک.ص.1٠3
13. روشنی.یونس.خاس��تگا اخزاب سیاسی در جهان.تهران اندیشە 

ناب.1392ص81

خشتەی پێکهاتەی کۆنگرەی نەتەوەیی

بەڕێوەبەری دەورەیی لە 
پێکهاتەی کۆنگرە

کەسایەتییە سەربەخۆ و 
چاالکە بەرچاوەکان

ئەنجومەن و ڕێکخراوە 
ناحکوومییەکان

حیزب و ڕێکخراوە 
کوردستانییەکان



موانع و راهکارهای توسعه کشاورزی ڕۆژهەاڵت

شیالن هەوشاری 
بازبینی مقاله: منصور سهرابی، دکترای تخصصی اگرواکولوژی
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مقدمه
 از آغ��از پیدای��ش انس��ان ب��ر روی این کره 
خاکی، تأمی��ن نیازهای اولی��ه از حیاتی ترین 
فاکتوره��ا، برای تنازع بق��ا و باال بردن کیفیت 
زندگی انس��ان محس��وب شده اس��ت. اگر چه 
در طول تاریخ انس��ان در ای��ن راه نقاط عطف 
و تاری��ک فراوان��ی را تجرب��ه کرده اس��ت، اما 
بص��ورت آگاهانه و ناآگاهان��ه همواره به تالش 
خود در ای��ن راه ادامه داده اس��ت. تا اینکه با 
کش��ف ادوات و ابزاره��ای جدی��د و همچنین 
شکل گیری تمدن و فرهنگ های نوین، انسان 
از طری��ق کس��ب عل��وم و فنون کش��اورزی و 
دامپروری تهیه نیازهای اولیه خود را در طول 
تاریخ به ص��ورت هدفمند و برنامه ریزی ش��ده 
نموده اس��ت و بدین طریق از ریسک قحطی و 
گرسنگی کاسته است. لذا کشاورزی و رونق آن 
در یک منطقه  از دیر باز به مثابه رشد فرهنگ 
و تم��دن در آن منطق��ه بوده اس��ت، طوریکه 
امروزه دانش��مندان علوم باس��تان شناسی اگر 
بخواهند س��یر ایج��اد و تکام��ل تمدنی را در 
یک منطقه بررس��ی نمایند به کاوش ابزارآالت 
و چرایی و چگونگی کش��اورزی در آن منطقه 
می پردازن��د. کش��اورزی در قرن های متمادی 
تنها محور کارآفرینی و اش��تغال انس��ان بوده 
اس��ت که با رشد شهرنش��ینی و شروع فرآیند 
صنعتی ش��دن در جهان و خصوصاَ کشورهای 
توسعه یافته، باز هم کشاورزی در کنار صنعت 
و خدم��ات توانس��ته بعنوان یک��ی از بازوهای 
مهم اش��تغال زایی مطرح باش��د. ه��م اکنون 
بطور مس��تقیم و غیر مستقیم میلیون ها نفر از 
سراسر جهان به آن اشتغال دارند. امروزه یکی 
دیگ��ر از روش های نوین و خطرناک اس��تعمار 
و استثمار ملت ها توس��ط تولیدات کشاورزی، 
تولید گیاهان و دام های تراریخته )ترانسژنیک( 
که ب��ا انتقال ژن از منابع مختلف زیس��تی به 
گیاه��ان زراع��ی و دام ه��ای موج��ود، حاصل 
می شوند. محصوالت ترانسژنیک عالوه بر اینکه 
می توانن��د مزایای متع��ددی از جمله افزایش 

مقاومت گیاهان و دام ها به اس��ترس های زنده 
و غیر زن��ده و همچنین بهبود عملکرد کمی و 
کیفی را داشته باشند، خطرات بالقوه ی فراوانی 
را ه��م دارند از جمله اینکه کش��ورهای صادر 
کنن��ده تولیدات گیاهی و دامی با اس��تفاده از 
ای��ن تکنولوژی و از طریق دس��تکاری ژنتیکی 
هدفمند تولی��دات کش��اورزی و عرضه آن به 
کش��ورهای مقصد و بازارهای مصرف که خود 
قادر به تولید غذای جمعیت موجود نیس��تند، 
قادرند نوعی از اس��تثمار و اس��تعمار را به بار 
بیاورند که فاکتورهای بقای نس��ل، س��المت و 
امید به زندگی انس��ان را ب��ه خطر بیندازد که 
در چنین مواردی جبران خس��ارت آن بس��یار 

سخت و گاهاَ غیر قابل جبران است.
 کردس��تان و مناطق کردنشین خاورمیانه 
به گفته اندیش��مندان و صاحبنظران باس��تان 
شناس��ی و عل��وم اجتماعی از س��کونتگاه های 
بس��یار اولیه انس��ان و محل پرورش بس��یاری 
از تمدن های بش��ری اس��ت که اکثر محققین 
بص��ورت متفق الق��ول این مناط��ق را گهواره 
تاریخ تمدن بش��ریت می دانند. این ادعا به این 
دلیل است که در کاوش های صورت گرفته در 
این مناطق انبارهای غله و ابزارآالت کشاورزی 
پیدا شده است که بعضاَ قدمت آنها به ٧0 هزار 
سال پیش برمی گردد، که نمونه آنها در جهان 
بی نظیر یا کم نظیر اس��ت. بر اساس یافته های 
ه��ارالن، کردها ٧000 س��ال پی��ش از میالد 
مسیح با کشاورزی و دامداری روستانشینی را 
آغاز نموده اند، طوریکه اروپائیان ۴000 س��ال 
پ��س از کرده��ا از مرحله تاریخ��ی توحش به 
مرحله بربریت رسیدند. این شواهد نه تنها ثابت 
می کند که کردها از پیشروان حرفه کشاورزی 
و ایجاد تمدن بش��ری در جهان بوده اند، بلکه  
گواهی بر مطلوب بودن این مناطق برای کشت 
و زرع و دامداری نیزهست که از دیر باز مردمان 
این مناطق به آن مش��غول بوده و هستند. هم 
اکنون نی��ز ۳0 تا ٥0 درص��د مردمان مناطق 
کردنشین بصورت مسقیم و یا غیر مستقیم به 



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719 216

کشاورزی اشتغال دارند. از آنجایی که به دالیل 
سیاس��ی و امنیتی صنعت در کردستان توفیق 
چشم گیری نداش��ته و امیدی به توفیق آن هم 
نیست و از دیگر سو خدمات نیز در این مناطق 
ضعیف اس��ت، بنابراین کش��اورزی همچنان و 
همانند گذشته نقطه امید و محور اساسی برای 
توسعه این مناطق محسوب می گردد. مردمان 
ای��ن مناطق در صورتی ک��ه بخواهند تغییری 
مثبت در وضعیت و معیش��ت خود ایجاد و در 
راس��تای آبادانی این مناطق نقش سازنده ایفا 
نمایند، بایستی در توسعه پایدار کشاورزی این 

مناطق به مفهوم واقعی آن سهیم گردند. 
خاک های مناطق کردستان از رده خاک های 
مال��ی س��ول می باش��د ک��ه از حاصلخیزترین 
خاک های دنیا محس��وب می گ��ردد، همچنین 
این مناطق از شرایط اقلیمی متنوع و مطلوبی 
برخوردار می باش��ند که شرایط کشت و تولید 
طیف وس��یعی از گیاهان زراعی، باغی، دارویی 

و صنعتی را داراست. 
کردس��تان با داش��تن مراتع غنی و بسیار 
ارزش��مند ش��رایط ویژه ای برای دامپروری نیز 
دارد که می تواند با برنامه ریزی مناسب، جایگاه 
ویژه ای را در منطقه و جهان به خود اختصاص 
ده��د. علی رغم پتانس��ل های بالق��وه فراوان، 
بخش کشاورزی کردستان بعنوان محور اصلی 
توسعه مغفول مانده و هم اکنون نیز مشکالت 
عدیده ای سر راه بالفعل نمودن آنها وجود دارد 
که مهمترین آنها عدم آگاهی ،تخصص و توجه  
حکومت به  آن اس��ت. متأسفانه در این مناطق 
تالشی منس��جم، برنامه محور و هدفمند برای 
نشر و کسب آگاهی و تخصص واقعی در راستای 
آبادانی صورت نمی گیرد و به همین دلیل فقر و 
محرومیت با سرعت تصاعدی و باورنکردنی در 
حال افزایش اس��ت. لذا به جد تأکید می گردد، 
آنچه که برای توسعه کشاورزی این مناطق به 
عنوان محور اصلی توس��عه پایدار، حیاتی است 
تروی��ج آگاهی و تخصص می��ان توده مردم در 
این زمینه می باش��د. این امر می تواند بصورت 

آموزش ه��ای فن��ی و حرفه ای کوت��اه مدت به 
وق��وع بپیوندد. باید توجه داش��ت فقر در این 
مناطق بجایی رس��یده که بسیاری از مردمان 
این مناطق ت��وان پرداخت هزینه آموزش های 
فنی و حرف��ه ای را ندارند. لذا بخش خصوصی 
حتی با س��رمایه گذاری های کوچک می تواند 
برای توس��عه کش��اورزی مناطق کردنشین و 
آبادانی این مناطق بسیار مثمرثمر باشد. اوضاع 
سیاسی و امنیتی، عدم آگاهی و تخصص توده 
مردم در زمینه کشاورزی و بیمار بودن سیستم 
اداری سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، 
ش��رایط را برای سوء استفاده از منابع طبیعی، 
معادن و تس��هیالت کم بهره کشاورزی خاص 
مناطق کردنش��ین مساعد و فراهم نموده است 
ک��ه ت��داوم این رون��د کردس��تان را در آینده 
نزدیک با خطرات جدی زیست محیطی مواجه 

می نماید.

حفاظت آب و خاک
آب متداول تری��ن و حیاتی تری��ن ماده طبیعی 
اس��ت که مقدار آن رابطه مس��تقیم با نزوالت 
آس��مانی دارد. به طور متوس��ط مقدار ساالنه 
نزوالت آس��مانی در سطح کره زمین در حدود 
٦٦ س��انتی متر برآورد ش��ده اس��ت. خاک که 
در حد واس��ط اتمسفر و لیتوس��فر قرار گرفته 
اس��ت، نقش مهمی را در ذخیره آب و یا ایجاد 
جریان های س��طحی ایفا می نماید. تقریباَ ٧0 
درصد نزوالت آس��مانی از راه تبخیر و تعرق به 
صورت بخار آب به اتمس��فر بر می گردد.مقدار 
آب��ی که عم��اَل در چرخه ه��ای هیدرولوژیکی 
جریان دارد درصد بسیار ناچیزی از آب موجود 
در س��طح کره زمین را تش��کیل می دهد.بطور 
کلی کمتر از ۳درصد آب س��طح زمین شیرین 
است که قسمت عمده آن هم به صورت توده ها 
یا ورقه های یخی اس��ت. مقدار آبی که در هوا 
، خ��اک، دریاچه ها و رودخانه ها وجود دارد نیز 
فقط ۳ درصد کل آب موجود در س��طح زمین 
می باش��د. بنابراین مق��دار 0/00٥ درصد آب 
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موجود در خاک ها با توجه به اینکه ذخیره آب 
م��ورد نیاز گیاهان می باش��د از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت.ظهور تمدن و تشکیل شهرها 
در حواش��ی برخی رودخانه ه��ای خاور نزدیک 
آغاز گردیده است. قدیمی ترین و معروف ترین 
س��د جهان در مص��ر با بیش از ٥000 س��ال 
س��ابقه به منظ��ور تأمین آب آش��امیدنی، آب 
آبیاری و احتماالَ کنترل س��یالب ها بنا ش��ده 
اس��ت. در حال حاضر نیز با افزایش روز افزون 
جمعیت و در نتیجه افزایش ش��دید احتیاجات 
غذایی و پوشاکی مدیریت منابع آبی از اهمیت 
روز افزون��ی برخوردار اس��ت. افزایش س��ریع 
نی��از آب در بعضی از ش��هرها منجر به رقابت 
ش��دید مصرف آب برای کش��اورزی و صنعت 
گردیده اس��ت. منظور از حفاظت آب، استفاده 
از مجموعه ای از روش ها و تکنیک هایی اس��ت 
که منجر به هدایت بیشتر آب به درون خاک و 

استفاده بهتر از آب ذخیره شده.
خاک محیطی طبیعی است جهت حفظ و 
رش��د نباتات، این مهمترین تعریفی بوده است 
که از آغاز پیدایش کشاورزی برای خاک وجود 
داش��ته اس��ت، اگرچه با ایجاد شهرها اهمیت 
خاک بعنوان ش��الوده راه ها و س��اختمان ها از 
دیدگاه مهندس��ی نیز شناخته ش��د. در حال 
حاضر خاک برای بسیاری از مصارف مهندسی 
از جمله دفن زباله ها و مواد زائد دیگر نیز مورد 

استفاده قرار می گیرد.
در اواخ��ر ق��رن نوزدهم خاک شناس��ان 
تعری��ف جامع تری از خ��اک ارائه داده و خاک 
را به منزله یک توده طبیعی متش��کل تعریف 
نموده ان��د. خاک نتیجه اثرات عوامل زیس��تی 
و محیط��ی؛ نظیر اقلیم )اث��رات درجه حرارت 
و  میکروارگانیس��م ها  و  ماک��رو  رطوب��ت(،  و 
توپوگراف��ی در طول زمان بر روی مواد معدنی 
ناپیوسته قشر سطحی پوسته زمین است. بدین 
س��بب خاک از لحاظ بس��یاری از خصوصیات 
فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی با موادی که از 
آن ناشی گردیده است متفاوت می باشد.انسان 

با بهره ب��رداری از اراضی کش��اورزی، جنگل، 
مرتع و شهرس��ازی تغییرات بس��یار وسیعی را 
در خاک ه��ا ایجاد نموده اس��ت. از جمله این 
تغییرات می توان فرس��ایش خاک، فرونشست 
زمین، زهکش��ی خاک، ش��وری خاک، کاهش 
ی��ا افزایش مواد آل��ی و غذایی به خاک، تراکم 
خاک و س��یل گیری را نام ب��رد. برخی از این 
گونه اقدامات را می توان در زمره کارهای مفید 
و اصالحی و گروه��ی دیگر را در ردیف اعمال 
مضر و تخریبی قرار داد. در مناطق کردنش��ین 
اعم��ال مضر و تخریب ب��ر روی منابع خاک و 
آب چندی��ن برابر میانگین کش��وری و جهانی 
می باش��د که علت آن نیز به دو دلیل است ۱- 
ت��الش دولت برای تضعیف بیش از پیش نقاط 
ق��وت این مناطق بعنوان تنها راه حل توس��عه 
)منابع خاک و آب( 2 – حضور مدیران دولتی 

فاسد.
بدلیل توپوگرافی خ��اص، کوه های مرتفع 
و بارندگی س��الیانه نس��بتا باال )برای مثال در 
نواحی مثل بانه، پاوه و مریوان به بیش از 900 
میلیمتر در سال می رس��د( مناطق کردنشین 
ش��رق کردس��تان از منابع غنی آب برخوردار 
اس��ت و در طول تاریخ هم��واره رودخانه های 
خروش��ان دمنده روح به زندگی س��اکنان این 
مناطق بوده  اند. این رودخانه در بیش��تر اوقات 
زمین ه��ای دیگ��ر بخش ه��ای کردس��تان را 
نیر درنوری��ده )خصوصاَ جنوب کردس��تان( و 
زمین های آن مناطق را نیز س��یراب می کنند. 
ول��ی در دوران نظام اس��المی حاک��م بر ایران 
سیاست نادرس��ت و خصمانه ای در این رابطه 
در پیش گرفته شده است و به چندین صورت 
در پ��ی ضربه زدن به این منبع مهم حیات در 
کردس��تان برآمده اند۱- ساخت سدها: ساخت 
سد اگر بر اساس ارزیابی اکولوژیک و بر مبنای 
طرح آمایش س��رزمین باش��د در مناطقی که  
مناب��ع آبی کافی وجود ن��دارد می تواند نقش 
موثری در توس��عه  یک منطقه  داشته  باشد اما 
آنچه  در کردس��تان روی داده  بر مبنای اصول 
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یاد ش��ده  نبوده  و ساخت این س��دها به دلیل 
از بی��ن بردن رودخانه-های تاریخی با مس��یر 
طوالن��ی خ��ود لطمات جب��ران ناپذی��ری بر 
اکوسیس��تم منطقه پدید آورده اس��ت که در 
یک��ی دو دهه آینده آثار س��وئ آن ملموس تر 
خواهد بود)برای مثال ریزگردهایی که در حال 
حاضر ایالم، کرمانش��اه، کردستان و ارومیه را 
درگیر نموده اس��ت(. 2- انتقال آب این سدها 
به خارج از مناطق کردنش��ین شرق کردستان 
و تخصی��ص کمتر از ٥ درص��د آن به مردمان 
ای��ن مناطق!. برای مثال آب س��د آزاد نگل را 
با خسارت س��نگین زیست محیطی به همدان 
منتق��ل می کنند، آب س��د چراغ ویس س��قز، 
س��د بانه، س��د کاظمی بوکان و رودخانه زاب 
سردش��ت را برای کش��اورزان ت��رک و احیای 
دریاچه ارومیه منتقل کرده اند. آب سد داریان 
را با تون��ل می خواهند به کرب��ال منتقل کنند 
و سرنوشت ده ها س��د دیگر در این مناطق به 
همین صورت اس��ت. ۳- تبدی��ل این مناطق 
به مناطق غیرقابل س��کونت، طوریکه مردمان 
بوم��ی بر اثر فش��ار بیکاریو ش��رایط زیس��ت 
محیطی نامس��اعد )مث��ل ایالم و کرمانش��اه( 
مجبور به کوچ به مناطق صنعتی ش��وند و در 
آنج��ا نیز در مدت زم��ان اندک در فرهنگ آن 
مناط��ق هضم گردن��د. ٥- ضربه زدن به منابع 
آبی فقط از طریق س��اخت س��دها نیست بلکه 
از عدم ارائه حمایت یکسان برای به روز کردن 
سیستم های آبیاری در این مناطق نیز صورت 
می گی��رد، برای نمونه در س��ال 9۴ بودجه ای 
بالعوض اس��تان همدان برای اجرای سیس��تم 
آبیاری ب��ه روز برای س��طح ۱٥0 هزار هکتار 
ب��وده اس��ت در حالی که در هم��ان زمان این 
مقدار برای اس��تان کردستان تنها برای 2 هزار 
هکتار بوده است. همچنین مدیران فاسد، غیر 
بوم��ی و غیر متخصص در ای��ن مناطق مجوز 
حف��ر چاه های عمیق و نیم��ه  عمیق زیادی را 
بدون بررس��ی های کارشناس��ی و فقط با اخذ 
رش��وه داده اند! که در ص��ورت حفظ این روند، 

پیش بینی می گردد ظرف 2٥ سال آینده این 
مناطق به بیابان های لم یزرع تبدیل ش��وند و 
کانونی جدید برای ریزگردها ایجاد نمایند و یا 
انکه  شاهد فرونشست زمین باشیم )برای مثال 
دش��ت قروه و دهگالن در ظرف ٥ س��ال اخیر 
۱٧ سانتی متر نشست داشته است(. همچنین 
بودجه تخصیصی برای انجام کارهای پیشگیرانه 
در زمینه آبخیزداری )احداث سدهای گابیونی، 
حفظ و احیای مراتع، بذرپاشی ، مقابله با آتش 
سوزی و ....( در مناطق کردنشین کمتر از ۳0 

درصد میانگین کشوری است.

تعیین الگوی کشت
تعیین الگوی کش��ت به معنی بررس��ی جامع 
ش��رایط اقلیم��ی و پتانس��یل های بالقوه یک 
منطق��ه و برنامه-ریزی صحیح برای کش��ت 
اقتص��ادی و پای��دار گیاه��ان زراع��ی و باغی 
متناس��ب ب��ا آن منطقه می باش��د که در این 
ص��ورت عالوه بر حفظ مناب��ع طبیعی )خاک 
و آب( آن منطق��ه، رش��د اقتص��ادی پایدار و 
مطمئن حاصل خواهد ش��د و توس��عه صنایع 
جانبی پیش��رفته مرتبط با آن محصوالت در 
آن مناطق سبب اشتغال زایی می شود. اگرچه 
در کل ایران کمتر به این مهم پرداخته ش��ده 
اس��ت، ولی با کمال تأسف این امر در مناطق 
کردنش��ین به هیچ وجه در دس��تور کار قرار 
نگرفته و صدمات زیادی را به این مناطق وارد 
ساخته اس��ت.برای نمونه  اس��تان آذربایجان 
غرب��ی )ارومی��ه ( یک��ی از مناط��ق مس��تعد 
کشاورزي )زراعت آبی و دیم( در ایران است. 
در ای��ن منطقه  زراعت آبی و دیم از گذش��ته 
مرسوم بوده است. اما این استفاده ها در اکثر 
مناطق استان بر اساس خصوصیات اکوسیستم 
و توجه به توان طبیعی و اکولوژیکی آن نبوده 
که در نتیجه باعث فرسایش، تخریب و کاهش 
تولید این اراضی شده است. کشاورزان منطقه 
محص��والت خود را )خصوص��ا گندم دیم( در 
ش��یبهاي نامناس��ب یعنی باالتر از ۱2 درصد 
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کش��ت م��ی کنند. آنچه مس��لم اس��ت ادامه 
تخری��ب ها و ع��دم توجه به پتانس��یل هاي 
موجود موجب نابودي این اراضی شده است. 
در ارتب��اط با طراحی الگوی کش��ت بهینه  
مطالع��ات عمده ای توس��ط محقق��ان کرد در 
دانش��گاه  های کردس��تان و آزاد مهاباد صورت 
گرفته اس��ت ک��ه  می توانس��ت مبن��ای ب��رای 
توس��عه  منطقه  کردس��تان باش��د. برای مثال 
س��هرابی و همکارن )۱۳90( گزارش کردندکه 
 با بهینه س��ازي الگوي زیس��ت محیطی دشت 
مهاب��اد، که یکی از مهم ترین دش��تهاي حوزه 
آبریز دریاچه ارومیه به ش��مار م��ی رود، باعث 
کاهش میزان آب مصرفی سالیانه  درحدود 2۴ 
ال��ی ۳۱ میلیون متر مکعب در دش��ت مهاباد 
می ش��ود که نهایتا به دریاچه ارومیه می ریزد. 
اما مس��ئوالن جمهوری اس��المی هرگز به  این 

پژوهش ها توجه  نکردند.

گیاهان دانه ای گرامینه )غالت(
با وجود دیم های حاصلخیز در شرق کردستان 
کش��ت و تولید گندم و جو رونق چش��م گیری 
دارد بطوریکه  در س��ال زراعی 9٥-9٦باالترین 
سطح برداشت دیم با 0۳/  ۱2 در ایران متعلق 
به  استان کردستان)اس��تان سنندج(می باشد.

اما مش��کل اساسی کش��اورزان کردستانی در 
این رابطه عدم وجود س��یلوهای کافی، خرید 
و پرداخ��ت ب��ه موقع پ��ول گن��دم و جو های 
تحویلی اس��ت که همین مس��ئله سبب شده 
که دالل های فرصت طلب در چنین ش��رایطی 
گاهاَ ت��ا نصف قیمت محص��والت گندم و جو 
کشاورزان کردس��تانی را خریداری نمایند. در 
گذش��ته نه چندان دور در ش��رق کردس��تان 
مقدار باالیی برنجکش��ت و تولید گردیده است 
برای مثال برنج عنبربوی ایالم ش��هرت باالیی 
داشته اس��ت که به صورت آپلند )غیرغرقاب( 
کش��ت و کار می گردد، هم اکنون نیز به مقدار 
ان��دک کش��ت و تولی��د می ش��ود. در اطراف 
زریوار مریوان و پائین دس��ت ش��هر س��نندج 

روس��تاهای حس��ن آباد، چناره و ... به میزان 
قابل توجهی برنج کش��ت و تولید ش��ده است. 
این رویه  صحیح و بجا در حالی رو به نابودی و 
فراموشی سپرده است که ساالنه ٦ میلیون تن 
برن��ج هندی )برنج مصنوعی( با درصد باالی از 
ماده سرطان زای آرسنیکوارد کشور ایران شده 
و عالوه بر صدماتی که به سالمت انسان ها وارد 

می نماید.
 در رابط��ه با ذرت باید گفت که ذرت یک 
گیاه گرمادوس��ت اس��ت و در بیش��تر مناطق 
گرمس��یری مانند کرمانشاه و ایالم قابل کشت 
است. اگر چه ذرت بیشتر از ٥00 کاربرد متنوع 
دارد ولی در ایران بیشترین کاربرد آن در تهیه 
خوراک دام و طیور اس��ت. کشت این محصول 
در روانسر، کرمانشاه و ایالم در سال های اخیر 
متداول بوده اس��ت ولی به دو دلیالشتیاقبرای

واردات  مافیایی  یکی  کشتآنکاهشیافتهاس��ت: 
خ��وراک دام و طیور و دومی مش��کل کم آبی 

)این محصول آب زیادی نیاز دارد(.

گیاهان دانه ای بقوالت
بقوالت از تیره لگومینوز می باشند. انواع لوبیا، 
سویا، نخود، عدس، ماشک گل خوشه ای، خلر 
و ... از گیاه��ان مهم این گروه می باش��ند. این 
گیاهان میزان پروتئین باالیی دارند، به همین 
دلیل در مناطقی که دسترسی به پروتئین های 
حیوانی کمتر است )مانند هند، آفریقا و غرب 
آسیا( جایگزین بسیار مناسب و ارزان تری برای 
تأمی��ن نیازهای پروتئینی جامعه می باش��ند. 
غن��ی از عناصر ریزمغ��ذی مانند آهن، مس و 
روی ب��ا قابلیت جذب باال هس��تند. از آنجایی 
که غالت اس��ید آمینه لوسین و بقوالت اسید 
آمینه تریپتوفان ندارند، بهتر اس��ت این دو در 
ترکیب با هم در تهیه غذا اس��تفاده شوند. این 
گیاه��ان به دلیل همزیس��تی ب��ا باکتری های 
تثبی��ت کنن��ده نیت��روژن ه��وا حاصلخیزی 
خاک را افزایش می دهند و مطلوب اس��ت در 
ش��رایط دیم در تناوب زراعی ب��ا گندم و جو 
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ق��رار گیرند. عالرغم بازار خوب و قیمت باالی 
این محصوالت که هم اکنون برای لوبیا، عدس 
و نخود کیلویی ۱0/000 تومان می باش��د اما 
س��طح زیر کشت و تولید آنها در ایران و شرق 
کردس��تان به دالیل زیر بس��یار کمتر از توان 
و نیاز جامعه می باش��د. ۱- عدم امکانات الزم 
کاشت و برداش��ت: برای مثال کش��اورز قادر 
نیس��ت ۳0 هکتار نخود را کش��ت و سپس با 
دست برداشت نماید. همچنین عملکرد پائین 
ارق��ام مت��داول در ایران و کردس��تان و عدم 
دسترس��ی به ارقام پرعملکرد مزید علت شده 
است.برای مثال میانگین عملکرد جهانی نخود 

دیم900 ت��ا ۱000 کیلوگرم در 
هکتار اس��ت، در حال��ی که این 
میزان در ای��ران ۳00 کیلوگرم 
واردات  دیرینه  مافیای  است.2- 
دیگ��ر  از  ای��ران  در  حبوب��ات 
عوام��ل رش��د نیافتگی کش��ت 
این محصوالت اس��ت. این افراد 
ب��ا ارز دولتی اقدام ب��ه واردات 
حبوب��ات می نماین��د و با س��ود 
هنگفت به فروش می-رس��انند. 
با اینکه ش��رایط آب وهوایی در 
ایران برای کشت این محصوالت 
بس��یار مطلوب است ولی ساالنه 
هزاران تن نخود از ترکیه، هند و 

پاکستان و هزاران تن عدس از چین به کشور 
وارد می گردد. با این وجود ش��رق کردستان از 
لحاظ تولید حبوبات رتب��ه چهارم را در ایران 
دارد. ب��ا توجه ب��ه دیم های زی��اد، نیروی کار 
فراوان و بازار بس��یار مطلوب حبوبات، کش��ت 
ای��ن محصوالت خصوصاَ نخود و عدس راهکار 
بسیار مناسبی برای رشد تولید و بهبود اقتصاد 
مناطق شرق کردستان اس��ت. صنایع جانبی 
ای��ن محصوالت مانند کنس��رو لوبیا، س��ویای 
خشک، کنسرو نخود و ... طرفداران زیادی در 
جهان دارد. از راهکارهای توس��عه کشت وکار 
این محصوالت در شرق کردستان تنظیم تاریخ 

کاش��ت خصوصاَ کشت انتظاری در اواخر پائیز 
)س��ارده کئ ل(، خاکورزی به موقعو درست با 
ادوات تخصصی، اس��تفاده از ارقام اصالح شده 
سازگار با منطقه و تناوب صحیح زراعی است.

گیاهان علوفه ای
گیاهان علوفه ای طیف وسیعی از خانواده های 
گیاهی هس��تند که دلیل داشتن درصد باالی 
پروتئین، شاخ و برگ لطیف و نازک به صورت 
مستقیم و یا غیر مستقیم)سیلویی( به مصرف 
دام می رس��ند. ش��رق کردس��تان از دیرباز از 
قطب های دامپروری در خاورمیانه بوده اس��ت، 
تأمین علوفه نیز نقش اساس��ی را در موفقیت 
دامپروری ایفا می نماید. در نظام 
س��نتی دامپ��روری، دام ها برای 
نصفی بیش��تر از سال در فضای 
آزاد برای چرا به چراگاه )مراتع( 
برده می شوند و در ماه های سرد 
سال از علوفه خشک جمع آوری 
ش��ده از همین مراتع در فضای 
بسته تغذیه می شوند. اگر چه به 
دلی��ل چراگاه های غنی و فراوان 
در ش��رق کردس��تان امروزه هم 
به  دامپروری)دام ه��ای س��بک( 
س��بک س��نتی می تواند یکی از 
مولد  و  اش��تغال زایی  مسیرهای 
مهم باش��د ام��ا قادر ب��ه تأمین 
نیازهای جامعه از لحاظ تولید ش��یر و گوشت 
نیس��ت. به همین دلیل ش��رق کردستان الزم 
اس��ت بصورت صنعتی یا حداقل نیمه صنعتی 
به این مقوله ورود نماید. متأس��فانه واحدهای 
صنعتی که در شرق کردستان تاکنون در یکی 
دو دهه اخیر با زحمت فراوان راه اندازی ش��ده 
است همه و همه به شکست انجامیده است. با 
بررسی های کارشناسی مشخص شده است که 
عامل اصلی این عدم موفقیت عدم برنامه ریزی 
برای تأمین علوفه در منطقه با قیمت متعارف 
و مقرون به صرفه بوده اس��ت. اگر چه در ایران 
ب��االی ۸0 درص��د  علوفه واحده��ای تولیدی 

کردستان 
با داشتن مراتع 

غنی و بسیار
 ارزشمند شرایط 

ویژه ای برای 
دامپروری نیز دارد که 

می تواند با 
برنامه ریزی مناسب، 

جایگاه 
ویژه ای را در 

منطقه و جهان به خود 
اختصاص دهد
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صنعتی وارداتی است، باید گفت در کردستان 
نیز به هیچ وجه از رویکردهای جدید و به روز 
برای تولید علوفه استفاده نشده است و همین 
امر نیز عامل اصلی شکست پروژه های صنعتی 
بزرگ دامپروری )ش��یری و گوش��تی( ش��رق 
کردس��تان اس��ت. با وجود دیم های حاصلخیز 
ش��رق کردس��تان و میانگی��ن بارندگی باال در 
بسیاری از این مناطق کشت گیاهان علوفه ای 
دیم در این مناطق مغفول مانده است. اسپرس 
)خاش��ه(، یونجه، خلر، ماش��ک گل خوشه ای، 
سورگوم و ش��ماری از گیاهان مرتعی از جمله 
گیاه��ان علوف��ه ای ارزش��مندی هس��تند که 
می ت��وان آنها را در ش��رایط دیم کش��ت نمود 
و با توس��عه آن انق��الب عظیمی در دامپروری 
صنعتی و نیمه صنعتی ش��رق کردستان ایجاد 
نم��ود. اس��تفاده از گلخانه ه��ای هیدروپونیک 
بس��ته از جمله راهکارهای نوین، پیش��رفته و 
مقرون به صرفه برای تولید گیاهان علوفه-ای 
اس��ت که عالوه بر تولید می��زان خیلی باالیی 
علوف��ه در ظ��رف مدتی کوت��اه ۳0-2٥ روز با 
قیمت بسیار پائین در مقایسه با دیگر روش ها 
ب��ه میزان بس��یار زی��ادی نی��ز از مصرف آب 
جلوگیری می نماید و در مقایسه با تولید یونجه 
در شرایط آبی راندمان مصرف آب باالیی دارد.

برای مثال در اس��تان کردس��تان ساالنه برای 
تولی��د ٦٥0 هزار تن علوفه به می��زان ۴ برابر 
حجم آب س��د گاوش��ان آب مصرف می گردد 
در حالی که در سیس��تم کشت هیدروپونیک 
بس��ته، می توان همین مق��دار علوفه را با ٦٥0 
ه��زار لیتر آب یعنی ب��ه ازای هر لیتر یک تن 
به عمل آورد. در صورتی که بتوان با اس��تفاده 
از رویکرده��ای نوین علوف��ه ی ارزان را تولید 
کرد، صنع��ت دامپروری بعن��وان یک صنعت 
بومی، اش��تغال زا و مولد در ش��رق کردس��تان 
احیا ش��ده و با تولید ش��یر و گوشت با کیفیت 
باال و قیمت های منطقی می تواند در بازارهای 

داخلی، منطقه ای و بین المللی رقابت نماید.

گیاهان دارویی
گیاه��ان داروی��ی، گیاهانی ب��ا متابولیت های 
اولی��ه و ثانوی��ه بنام م��اده مؤثره هس��تند که 
جنب��ه دارویی دارن��د. از قدیم االیام و در طب 
س��نتی این گیاهان در ش��رق کردستان بطور 
گس��ترده ای برای م��داوای طیف وس��یعی از 
بیماری ه��ا بص��ورت عصاره، دمن��وش و دیگر 
اش��کال مورد اس��تفاده قرار گرفته اند. امروزه 
گیاهان دارویی یکی از کانال های مهم تجارت 
و بازرگانی در جهان می باشند که گردش مالی 
بسیار باالیی در س��طح بین المللیدارند. شرق 
کردس��تان با بیش از 2000 گونه گیاه دارویی 
)تنها در اس��تان کردس��تان ۱200 گونه گیاه 
دارویی وجود دارد( یکی از مناطق غنی از این 
لحاظ اس��ت. همانطوریکه بیان گردید با توجه 
به قدمت این حرفه در کردس��تان، با قاطعیت 
می ت��وان گفت کش��ت، تولید، بس��ته بندی و 
فرآوری گیاهان دارویی می تواند زمینه اشتغال 
بس��یاری از جوانان و افراد تحصیلکرده ش��رق 
کردس��تان را فراهم نموده و توس��عه اقتصادی 
این مناطق را س��بب گردد.متاس��فانه  برداشت 
بی رویه گونه-های گیاهی دارویی س��بب شده 
اس��ت که بس��یاری از این گونه ه��ا در معرض 
انق��راض قرار گیرند. کارشناس��ان معتقدند در 
س��ال های اخیر ۱00 گونه گیاهی کردستان با 
خاصیت دارویی دچار انقراض ش��ده اس��ت. از 
آنجایی که در کردس��تان صنایع و کارخانجات 
تخصص��ی ب��رای بس��ته بندی، عص��اره گیری 
و ف��رآوری گیاه��ان دارویی وجود ن��دارد این 
س��رمایه ملی با قیمت بسیار پائین به اصفهان، 
ق��م ، اراک و کاش��ان خام فروش��ی می گردد 
ک��ه نه تنه��ا عایدی برای مردم ک��رد ندارد به 
دلی��ل برداش��ت بی رویه گیاه��ان مرتعی و در 
معرض انق��راض قرار دادن این س��رمایه ملی 
خسارت های سنگینی را به این مناطق تحمیل 
می نماید. برای ش��روع، رشد و توسعه کشت و 
تولید گیاهان دارویی در کردس��تان الزم است 

به نکات زیر توجه گردد. 
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گیاهان دارویی کردس��تان به دلیل شرایط 
توپوگرافی و آب و هوایی ویژه از اسانس بسیار 
باالیی برخوردارند بطوریکه اسانس موجود در 
یک تن بیدمش��ک کردستان با اسانس موجود 
در ۱0 تن بیدمشک قم و اراک برابری می نماید 
اما با کمال تأسف همانطوری که گفته شد این 
پتانس��یل بالقوه در راستای اشتغال و تولید در 
جهت رفاه و آس��ایش مردم کرد مورد استفاده 
قرار نگرفته است. مردم کاشان با ۱٥0 میلیمتر 
بارندگی در س��ال و در ی��ک منطقه کویری به 
کش��ت، تولی��د و ف��رآوری گل محمدی روی 
آورده اند طوریک��ه ۱00 هزار نفر با همین یک 
قلم گیاه دارویی اش��تغال دایم دارند و ساالنه 
میلیارده��ا دالر گالب ب��ه داخ��ل و خ��ارج از 
کش��ور می فروش��ند در حالیکه حداقل میزان 
بارندگی در مناطق مختلف کردنش��ین ۴٥0 و 
حداکث��ر 900 میلی متر اس��ت و حاصخیزی و 
باروری خاک ها در این مناطق به مراتب بیشتر 
از کاش��ان اس��ت ولی با کمال تأسف خبری از 

همچنین پروژه هایی در این مناطق نیست.
مردم مناطق کردنش��ین با کشت گیاهان 
داروی��ی مث��ل گل محمدی )باغی(، زرش��ک 
و س��ماق می توانند نه تنها با بی��کاری بلکه با 
خشکسالی نیز مقابله نمایند. گیاهان دارویی را 
می توان در گلخانه ها و همچنین در آزمایشگاه 
 های کش��ت بافت و درون بیوراکتورها پرورش 
داد. بیوراکتوره��ا انق��الب عظیم��ی در تولید 
متابولیت های ثانویه در جهان ایجاد نموده اند. 
در این روش از یک سلول، با تغییرات هورمونی 
میلیون ها سلول تمایز نیافته )تخصص نیافته( 
در محیط درون شیشه ای )بیوراکتور( پرورش 
می دهن��د و متابولیت ه��ای ثانوی��ه را از ای��ن 

توده های سلولی استخراج می کنند.

بسته بندی، انبار و سردخانه
ام��روزه موفقیت اقتصادی در تولید محصوالت 
کش��اورزی و تولیدات دامی مستلزم تأسیسات 
پیش��رفته از جمله صنایع تبدیلی، بسته بندی، 

انبارداری و سردخانه می باشد. بطورکلی صنایع 
تبدیل��ی و جانبی تولیدات کش��اورزی و دامی 
در ایران رش��د چندانی نیافته و بسیار مبتدی 
اس��ت و شرق کردس��تان چنین صنایعی اصاَل 
وج��ود ندارند و عدم وجود این صنایع س��بب 
شده تا تولیدات کشاورزی شرق کردستان ۱- 
تلفات زیادی داشته باشد، بخش قابل توجهی 
از تولی��دات کش��اورزی و دام��ی )۴0-۳٥( به 
دلی��ل عدم وجود صنایع تبدیلی و جانبی تلف 
می گ��ردد. 2-عرض��ه اجب��اری مجموعه ای از 
محصوالت باهم در زمان اوج عرضه محصوالت 
کش��اورزی و دامی بصورت فله ای، افت شدید 
قیمت ها را س��بب شده و تولید این محصوالت 
را غیراقتص��ادی می نمای��د. ۳- ع��دم امکان و 
توانای��ی برای صادرات محص��والت تولیدی به 
خارج از مناطق کردنشین و خارج از ایران. ۴- 
نارضایتی مصرف کنن��دگان داخلی از کیفیت 
محصوالت عرضه ش��ده بومی در بازار ٥- عدم 
توانای��ی رقابت محصوالت داخلی با محصوالت 
خارجی مش��ابه و مهمتر از هم��ه ٦- مأیوس 
ش��دن تولید کنندگان کرد بعنوان ستون های 
اصلی ش��الوده اقتصادی این مناطق می باشد. 
بیشتر محصوالت کش��اورزی و تولیدات دامی 
در ش��رق کردستان از این مسئله رنج می برند. 
س��االنه در اس��تان کردس��تان ۴٥ ه��زار تن 
ت��وت فرنگی تولید می گ��ردد و در زمان پیک 
تولید کیلوی��ی 2000-۱٥00 تومان به فروش 
می رس��د، در حالی ک��ه هزینه ه��ای کارگری 
و تولی��د یک کیلوگرم ت��وت فرنگی باالتر این 
مقدار اس��ت، در عوض میوه خشک شده توت 
فرنگ��ی خارج��ی کیلوی��ی ۱00/000 تومان 
عرض��ه می گردد. در ش��رایطی ک��ه در دنیا از 
توت فرنگی ش��ربت، رب، پ��وره و ... می گیرند 
از این محصوالت جانبی در کردس��تان خبری 
نیست. ساالنه فقط در استان کردستان بیشتر 
از ٥00/000 تن س��یب زمینی تولید میشود، 
ام��ا از آنجایی که انبار و س��ردخانه هایی حتی 
در س��طح متوس��ط وجود ن��دارد و همچنین 
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صنای��ع تبدیلی برای تبدیل ای��ن محصول به 
خالل س��یب زمینی، چیپس و ... وجود ندارد 
کش��اورزان کردس��تانی مجبورندمحصولی که 
بیشتر اوقات بدون احتساب ارزش آب مصرفی 
)برای هر کیلوگرم آن ۳٦ لیتر مکعب می باشد( 
با هزینه کیلویی ۱000-۸00 تولید می ش��ود 
را ب��ا قیمت 200 تا ۳00 تومان بفروش��ند. در 
فصل تولید گوج��ه فرنگی و زمان پیک عرضه 
آن به بازار ، گوجه فرنگی کردس��تان به قیمت 
کیلویی 200 تومان بفروش می رسد، در حالی 
که هزین��ه کارگری برداش��ت گوج��ه فرنگی 
کیلویی 200 تومان می باش��د. اما تنها ۴٥ روز 
پس از اتمام برداشت، قیمت گوجه فرنگی گاهاَ 
تا کیلویی ٧000 افزایش می یابد. حال س��وال 
اینجاس��ت اگر س��ردخانه های مجهزی در این 
مناطق احداث و موجود باش��د آیا باز هم نتایج 
رنج و زحمت کش��اورزان به باد می رفت؟ انگور 
کردس��تان و خصوصآ انگور سیاه کردستان که 
میزان تولید آن ده ها هزار تن در س��ال اس��ت 
به دلیل کیفیت باالی آن ش��هره خاص و عام 
بوده و هس��ت، برای سالیان متمادی است که 
توس��ط دالالنی فرصت طلب به قیمت کیلویی 
٧00-۴00 خری��داری می گ��ردد و در زم��ان 
مقرر با قمیت-های گ��زاف تا ۱0/000 تومان 
در بازارهای تهران و دیگر کالن شهرها عرضه 
می گردد. مالحظه می گ��ردد در این مورد نیز 
نب��ود س��ردخانه و صنایع تبدیلی)کش��مش، 
دوشاب، رب و...( یکی از عوامل اصلی دسترنج 
کشاورزان است. عدم وجود کارخانجات تولید 
کنن��ده آبمیوه، کنس��انتره ، کمپ��وت و میوه 
خش��ک در کنار نب��ود انبار و س��ردخانه های 
مجهز لطمه جبران نا پذیری به توس��عه باغات 
مناطق کردنشین وارد س��اخته است طوریکه 
بدون توس��عه این صنایع آینده روش��نی برای 
آن متصور نیس��ت. در رابطه با تولیدات دامی 
وض��ع به مراتب بدتر از تولیدات باغی و زراعی 
است، با وجود تنوعات بسیار زیاد فرآورده های 
لبنی در مناطق کردنشین )خامه، کره، سیراج، 

س��ولکه، روغن حیوانی، انواع ماست، انواع دوغ 
و ...( متأس��فانه هیچ گون��ه اقدامی در رابطه با 
صنای��ع تبدیلی و بس��ته بندی لبنیات بس��یار 
ب��ا کیفیت ش��رق کردس��تان ص��ورت نگرفته 
اس��ت. معدود کارخانجاتی ک��ه در این مناطق 
راه اندازی ش��ده اند بجای اس��تفاده از شیر تازه 
از شیرخش��ک بی کیفی��ت خارجی اس��تفاده 

می کنند.
تکنولوژی و ماشین آالت

با ش��روع کش��اورزی و دامپروری  تا به امروز 
س��اخت ادوات از چ��وب و فل��زات مختل��ف 
نقش اساسی در پیش��رفت کشاورزی و تأمین 
نیازهای اولیه انس��ان ایفا نموده است و انسان 
نیز ب��ا درک این واقعیت و بهره گیری از علوم 
مختل��ف همواره در ارتقا این ادوات کوش��یده 
اس��ت. ام��ا پیش��رفت های اخیر در ٥0 س��ال 
گذشته در زمینه تکنولوژی و ادوات کشاورزی 
به مراتب سریع تر و سرنوشت سازتر بوده اند. پر 
واضح اس��ت در دهه ۱9٦0 کش��اورزی جهان 
یارای تأمین غذای 2/٥ میلیارد نفر را نداش��ت 
و تاریخ بشر در آن دوران و قبل از آن چندین 
قحطی را بخود دی��ده که اپیدمی بیماری های 
واگی��ردار ناش��ی از آن مرگ و می��ر میلیونی 
انسان ها را سبب شده است.در حالی که امروزه 
از سطح زمین های مفید در مقایسه با گذشته 
بسیار کاسته شده است با این وجود کشاورزی 
جهان قادر است غذای نزدیک به ۸ میلیارد نفر 

را فرآهم سازد. 
 هواشناس��ی و پیش بینی وض��ع هوا از جمله 
تکنولوژی هایی اس��ت که با بهره گیری از علوم 
فیزی��ک و نج��وم تأثی��ر بس��زایی در افزایش 
تولی��دات کش��اورزی و دامی داش��ته اس��ت. 
اس��تقرار ایس��تگاه های ثبت و مخابره وضعیت 
بص��ورت  کش��اورزی  س��ایت های  در  ج��وی 
ماه��واره ای و ارائه گ��زارش وضعیت از طریق 
رادی��و و تلویزیون ه��ای محلی ه��ر منطقه با 
زبان و ادبیات کش��اورزی همان منطقه ریسک 
فعالیت ه��ای کش��اورزی را بط��ور معنی داری 
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کاهش داده اس��ت. طوریکه امروزه تاریخ انجام 
فعالیت ه��ای زراع��ی و باغی ش��امل کاش��ت، 
داشت)کودهی و سمپاش��ی( و برداشت کاماَل 
بر اساس گزارش��ات هواشناسی و اطالع کامل 
از وضعیت جوی تنظیم و صورت می پذیرد. در 
ح��ال حاضر یکی از فاکتورهای مورد بررس��ی 
برای احداث باغ ه��ای اقتصادی بصورت علمی 
بررسی و تحلیل وضعیت جوی منطقه در یک 
بازه ۴0 س��اله می باشد. هواشناسی در ایران به 
روز نش��ده و بس��یاری از قرائت ها هنوز توسط 
اپراتور صورت می گیرد، در خیلی از سایت های 
کش��اورزی ایس��تگاه هواشناس��ی اصاَل وجود 
ندارد و اخبار و گزارش��ات هواشناسی بصورت 
بس��یار کل��ی، غیرتخصصی و نامطمئن اس��ت 
ک��ه هیچ وقت متناس��ب با مناط��ق مختلف و 
با زبان بومی کش��اورزان تشریح نمی گردد. در 
شرق کردس��تان هنوز از ابزار آالت ابتدایی در 
ایستگاه های کشاورزی استفاده می شود و عدم 
استفاده به روز و علمی از تکنولوژی های نوین 
هواشناس��ی خس��ارت های میلیاردی را ساالنه 

سبب می شود.
 تکنول��وژی آبیاری از دیگ��ر تکنولوژی هایی 
اس��ت زندگی بشر را بش��دت تحت تأثیر قرار 
داده است، آبیاری مزارع در قدیم االیام بصورت 
غرقاب، جوی و پش��ته و نواری با اس��تفاده از 
آب-ه��ای روان، چش��مه ها و قنات ها صورت 
می گرف��ت. در ای��ن قبیل آبیاری ه��ا عالوه بر 
اتالف ش��دید آب و کیفیت پائین آبیاری، فقط 
زمین های پائین دست و مسطح قابلیت آبیاری 
داش��تند به همین دلیل درصد بسیار کمی از 
زمین های کشاورزی آبی بوده و بقیه به صورت 
دیم کشت می شدند. اما با ظهور تکنولوژی های 
نوین آبیاری سیستم های جدیدی برای آبیاری 
ظهور نمودن��د. در مرحل��ه اول حفر چاه های 
عمی��ق ) تا عمق های ب��االی 200 متر(و نیمه 
عمیق در دش��ت های حاصلخیز منابع جدیدی 
به منابع قدیمی آب برای آبیاری اضافه گردید 
که با طراحی و س��اخت پمپ ه��ای قوی برای 

پمپاژ آب همزمان گردید. با پمپاژ آب مش��کل 
آبیاری زمین های باالدس��ت منابع آبی مرتفع 
گردی��د، همچنی��ن روش های آبی��اری نیز به 
روش ه��ای جدید آبی��اری باران��ی و قطره ای 
تغییر نمودند. آبی��اری بارانی و قطره ای عالوه 
بر صرفه جوی��ی در میزان مصرف آب، راندمان 
باالیی نیز دارند و برای استفاده از این روش ها 
به تس��طیح اراضی نیاز نیس��ت. یعنی می توان 
از آنها در اراضی با پس��تی و بلندی فراوان نیز 
استفاده نمود. این نوع از آبیاری به نیروی کار 
زیادی نیاز ن��دارد، می تواند بصورت اتوماتیک 
باش��د و قادر اس��ت زمین را بط��ور یکنواخت 
آبی��اری نماید. نس��ل جدید آبی��اری بارانی به 
نام س��نترپیوت با اتاق فرم��ان متمرکز دارای 
راندمان بس��یار باال و کامال اتوماتیک می باشد. 
ایران در دو دهه اخیر برنامه هایی برای مکانیزه 
نمودن سیستم آبیاری در سراسر کشور به اجرا 
گذاشته است که تا حدودی نیز موفقیت آمیز 
بوده اس��ت. اما متأس��فانه این برنامه ها عدالت 
مح��ور نبوده اند و ب��رای مث��ال بودجه-هایی 
ک��ه برای نوین کردن سیس��تم های آبیاری در 
اس��تان آذربایجان ش��رقی، هم��دان، زنجان و 
... تخصیص داده ش��ده اس��ت ده ها برابر شرق 
کردس��تان بوده است. البته نباید فراموش کرد 
مش��کالت مناطق کردنشین در این رابطه تنها 
به دولت محدود نمی ش��ود بلکه کوچک بودن 
قطعات و عدم یکپارچگی مزارع، عدم همکاری 
و هماهنگی کشاورزان، توان مالی بسیار پائین 
و آگاهی پائین کش��اورزان نی��ز در این زمینه 

کارساز بوده است. 
 پیدای��ش تراکت��ور و دیگ��ر ماش��ین آالت 
کش��اورزی سبب ش��د که  نیروی کار ماشینی 
جایگزین نیروی کار انس��انی گ��ردد. تا امروز 
نس��ل های مختلف و مترقی از این ماش��ین ها 
و ادوات کش��اورزی به بازار عرضه ش��ده است. 
تراکتوره��ای اتوماتیک و کنت��رل از راه دور با 
قدرت بس��یار باال، کمباین های پیشرفته برای 
بس��یاری از محصوالت)گندم، جو، ذرت، برنج، 
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گوج��ه فرنگی، نخود، گلرنگ، آفتابگردان، کلزا 
و ...( ، دروگره��ا، عمیق کارها، بذرکارها و ... به 
تهیه و تأمین غذای جهان هم از لحاظ کمیت 
و ه��م از لحاظ کیفی��ت امنیت و ثبات خاصی 
بخشیده است. صنعت تراکتورسازی و ماشین 
آالت کش��اورزی ایران اگرچه به نسبت قدمتی 
طوالن��ی دارد اما در مقایس��ه ب��ا کارخانجات 
پیشرو در جهان مانند کالس Aبسیار مبتدی 
ب��وده و چه در داخ��ل و چه در خ��ارج یارای 
رقاب��ت با محصوالت جهانی را ن��دارد. الزم به 
ذکر است تنوع ماشین آالت و ادوات کشاورزی 
تولیدی ایران بسیار پائین می باشد و در حالت 
بهین��ه نیز جوابگوی نیاز روز کش��اورزی ایران 
نیس��ت. در اوای��ل دهه ۱۳۸0 هجری ش��عبه 
از تراکتورس��ازی ایران در ش��رق کردستان در 
استان کردس��تان دایر گردید اما اقبال چندی 
نیافت و در کمتر از یک دهه ورشکسته گردید 
و به حال��ت تعطیل درآمد. اما ج��ای تقدیر و 
خوش بینی دارد در ش��رق کردس��تان، ش��هر 
بوکان با پتانسیل بالقوه و خالقیت مثال زدنی 
جوانان این ش��هر ب��دون هیچ گون��ه حمایت 
دولتی گام های بلندی در راستای تولید ادوات 
متنوع کشاورزی برداشته اند و گاهاَ خود خالق 
ادوات جدی��د برای اولین بار در جهان بوده اند. 
در رابط��ه ب��ا صنعت خود جوش ش��هر بوکان 
همی��ن را بس که بعض��ی از ادوات تولیدی در 
این ش��هر به چین صادر می گردد. در سنندج 
نیز تالش هایی مش��ابه بوکان ص��ورت گرفته 
است ولی بیش��تر موفقیت ها در رابطه با تولید 
ش��یرآالت آبیاری در کش��اورزی بوده اس��ت. 
کش��اورزی و محیط زیست شرق کردستان از 
ع��دم اس��تفاده صحیح و بجا از ماش��ین آالت 
و ادوات کش��اورزی خس��ارت و آسیب فراوانی 
دی��ده اس��ت. لذا ب��رای کاه��ش و ترمیم این 
آس��یب ها و همچنین اس��تفاده س��ودبخش از 
این ماش��ین آالت ض��رورت دارد نکات ذیل در 
اس��رع وقت در دس��تور کار قرار گی��رد. ۱- با 
توجه به کش��اورزی خرده پ��ا و اندازه کوچک 

قطعات زمین از یک س��و و هزینه باالی خرید 
ماش��ین آالت و ادوات کش��اورزی بهمراه توان 
مالی پائین کش��اورزان کردستانی از دیگر سو، 
لذا، بجای اینکه هر کشاورز به تنهایی اقدام به 
خرید بعضی از ماشین آالت و ادوات کشاورزی 
بنماید بهتر است در هر منطقه ای یک مجتمع 
ماشین آالت کش��اورزی بصورت تعاونی ایجاد 
گردد. در چنین ش��رایطی ام��کان خرید تمام 
ماشین آالت و ادوات مدرن و به روز کشاورزی 
فراهم می گردد، راندمان اس��تفاده مفید از این 
ماشین آالت افزایش می یابد، در هزینه و وقت 
صرف��ه جویی گردیده و ش��رایط ب��رای تبادل 
اطالعات میان کشاورزان و افزایش آگاهی آنها 
فراه��م می گردد که نهایتاَ ب��ه افزایش تولید با 
کیفیت باال و هزینه پائین منجر خواهد ش��د. 
2- بای��د توجه داش��ت که ظه��ور تکنولوژی 
جدید و م��درن الزاماَ به معنی عدم اس��تفاده 
از تکنول��وژی قبلی و قدیمی نیس��ت۳-  باید 
س��عی کرد تا حداالمکان خاکورزی را کاهش 
داد و از روش ه��ای نوین مکانیزاس��یون برای 
کش��ت بدون خاکورزی بهره جست. این مهم 
مس��تلزم استفاده از راهکارهای علمی به روز و 
ادوات پیشرفته کشت مستقیم می باشد. ۴- با 
استفاده از دوره های کوتاه مدت مهارت افزایی، 
آگاه��ی و مهارت کش��اورزان خصوصاَ کاربران 

ماشین آالت کشاورزی افزایش داده شود. 
 آزمایش��گاه های تجزی��ه خ��اک، آب و برگ، 
توسعه چنین آزمایشگاه هایی درهای جدیدی 
برروی کش��اورزی و کش��اورزان گشوده است، 
طوریکه اس��تفاده کاربردی و ب��ه موقع از این 
آزمایشگاه-ها ریس��ک را کاهش داده و تولید 
محص��والت کش��اورزی را از لح��اظ کم��ی و 
کیف��ی گارانت��ی می-نماید. خ��اک زراعی از 
لحاظ فیزیکی و ش��یمیایی م��ورد تجزیه قرار 
می گی��رد. امروزه ب��ا اس��تفاده از تجهیزات و 
وسایل آزمایش��گاهی در آزمایشگاه های خاک 
و آب، تم��ام پارامترهای خ��اک و آب از جمله 
باف��ت و س��اختمان خ��اک، عناص��ر ماکرو و 
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میکرو خاک، اس��یدیته، شوری خاک و عناصر 
موج��ود در آب تعیین می گ��ردد و با نیاز گیاه 
ی��ا گیاهان مورد نظر تطبیق داده می ش��ود در 
صورت انطباق مجاز به کش��ت گیاه مورد نظر 
در زمی��ن مورد آزمایش خواهی��م بود در غیر 
اینصورت فقط زمانی می توان گیاه را کاش��ت 
که با اصالح پارامترهای خاک از تأمین شرایط 
رش��د و نیازهای گی��اه در زمین مورد آزمایش 
اطمینان حاصل گ��ردد.در رابطه با خاک های 
ش��رق کردستان باید گفت اگرچه این خاک ها 
اساس��اَ حاصلخی��ز هس��تند اما ب��ه دالیل زیر 
دچار مش��کل گردیده اند و الزم اس��ت جهت 
جلوگیری از خس��ارت بیشتر تدابیری علمی و 
عملی اتخاذ گردد. ۱- ع��دم آگاهی رانندگان 
ماشین آالت کش��اورزی، چرای بی رویه، عدم 
رعایت تناوب زراعی به ساختمان خاک آسیب 
زده و خاک های شرق کردستان را به اصطالح 
خسته کرده اس��ت. برای رفع این مشکل الزم 
اس��ت مواد آل��ی خاک ها تقوی��ت گردیده و با 
اس��تفاده از ماش��ین آالت تخصصی روش های 
خ��اک ورزی اصالح گردد. 2- کش��ت بی رویه 
بدون آیش گذاری و یا استفاده از تناوب زراعی 
صحیح باعث تخلیه مواد غذایی ماکرو و میکرو 
در خاک ها ش��ده و ب��ه مرور زم��ان آنها را به 
خاک های ضعی��ف تبدیل نموده اس��ت. برای 
مقابل��ه با این مش��کل تعیین الگوی کش��ت و 
رعایت تناوب زراعی الزامی است. ۳-خاکورزی 
بی رویه و شخم عمیق در جهت شیب فرسایش 
بادی و آبی را در مزارع شرق کردستان تسریع 
نموده و خسارت سنگینی در بعضی از مناطق 
وارد ساخته اس��ت که جهت جلوگیری از این 
خس��ارت ها اصالح الگوی خاکورزی و اقدام به 
س��وی کش��ت بدون خاکورزی ضروری است. 
۴- اج��اره زمی��ن به ترک ه��ا و اصفهانی ها در 
کرمانش��اه، کردس��تان، ایالم و مکری��ان که با 
اس��تفاده بی روی��ه از فض��والت مرغی ش��یره 
زمین ه��ا را ب��ا کش��ت گیاهان عظی��م الجثه 
ب��دون رعایت تناوب زراع��ی و در نظر گرفتن 

اس��تراحت برای زمین مکیده ان��د، خاک های 
این مناطق را به س��مت شور شدن سوق داده 
است. در این رابطه توصیه می گردد، کشاورزان 
کردستانی چشم هایش��ان را بگشوده و هر چه 
س��ریع تر از ای��ن امر خ��وداری نمایند. در غیر 
اینصورت تداوم این روند در آینده نزدیک این 
زمین ها را به لم ی��زرع و بیابان تبدیل خواهد 
نمود.٥- اس��تفاده بی رویه و غیرکارشناسی از 
کودهای شیمیایی که گاهاَ از روی ناآگاهی به 
آب چاه ها اضافه می گردد، خطری جدی برای 
شور ش��دن خاک و تخریب س��اختمان خاک 
محس��وب می شود که بایستی با آگاهی بخشی 

سریعاَ جلوگیری و متوقف گردد.

گلخانه های خاکی و هیدروپونیک
ایران در مقایس��ه با کش��ورهایی مانند آمریکا، 
هلند، نروژ، اسپانیا و ... از نظر تکنولوژی گلخانه 
بس��یار ضعیف و غیر قابل مقایسه می باشد، در 
این راستا مناطق کردنشین) شرق کردستان( 
نیز در مقایس��ه با دیگر نواح��ی ایران از جمله 
اصفهان، ورامین، تهران، جیرفت و کرمان بسیار 
ضعیف تر بوده و هیچگونه اقدامی در این زمینه 
صورت نگرفته است و اگر کاری هم انجام شده 
است در س��طح مقدماتی می باشد. برای مثال 
کش��ت توت فرنگی در اس��تان کردستان ٥0 
س��ال زودتر از جیرفت شروع گردیده است. با 
این حال ظرف یکی دو دهه اخیر سطح کشت 
گلخانه ای توت فرنگ��ی در جیرفت به بیش از 
۳000 هکتار رس��یده اس��ت ولی سطح کشت 
گلخانه ای توت قرنگی کردستان به یک هکتار 
هم نمی رس��د. از عوامل عدم توسعه گلخانه در 
مناطق کردنش��ین می توان به سیاس��ت عدم 
حمایت و سرمایه گزاری دولت در این مناطق، 
هزینه باال اح��داث و راه اندازی گلخانه و عدم 
توانایی مالی کشاورزان کردستانی برای اجرای 
چنین پروژه هایی، پائین بودن تجربه و س��طح 
علم��ی کش��اورزان در رابطه ب��ا گلخانه، عدم 
معرفی گیاهان مقرون به صرفه و اس��تراتژیک 
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از طرف س��ازمان جهاد کشاورزی برای کشت 
در گلخان��ه، عدم ثب��ات قیم��ت، خصوصاَ در 
بازاره��ای کوچ��ک، ع��دم وج��ود تکنولوژی 
گرمایی و سرمایی مقرون به صرفه اشاره کرد. 
با توجه ب��ه تهدیدات و محدودیت های موجود 
در رابطه با تولی��د غذا و امنیت غذایی مناطق 
کردنشین نیز مجبور هستند به توسعه گلخانه 
بوی��ژه گلخانه های هیدروپونی��ک روی بیاورند 
که ای��ن مهم می-تواند برای موفقیت بیش��تر 
در مناطقی مثل قصرش��یرین، س��رپل ذهاب، 
مه��ران، دهل��ران و ایالم اس��تارت بخورد و به 

دیگر مناطق بسط داده شود.

دامپروری و پرورش طیور و آبزیان:
دامپروری از اولی��ن و قدیمی ترین حرفه برای 
گ��ذران زندگی و کس��ب مع��اش کردها بوده 
است. مورخان بیان می دارند در حکومت مادها 
جامعه ک��ردی به دو بخش گ��وران و کرمانج 
تقس��یم می گردید. گورانی ها س��اکن روستاها 
بوده و به زراعت و باغداری مش��غول بودند، در 
مقاب��ل کرمانجی ها کوچرو بودند و به دامداری 
مش��غول بودند.ای��ن حرفه از گذش��ته های نه 
چن��دان دور در مناطق کردنش��ین بس��یار پر 
رون��ق بوده اس��ت، طوریکه در یک روس��تای 
۱00 خان��واری ٥ تا ۱0 هزار رأس دام س��بک 
و س��نگین پرورش داده می شد، همین امر نیز 
پویایی خاصی را به صنایع لبنی، گوشت،پشم 
و ریس��ندگی و چرمس��ازی بخش��یده ب��ود. 
بدین ترتیب تأمین مایحت��اج مردمان مناطق 
کردنش��ین نظی��ر لبنی��ات، گوش��ت، تأمین 
س��وخت، تأمین ک��ود، لباس، ف��رش، کیف و 
کفش، خیلی از وس��ایل و ادوات کش��اورزی و 
... هم��ه و همه بصورت بومی و از فرآورده های 
دامی تهیه می گردید. این وضعیت در آن زمان 
ثبات ویژه ای را به مناطق کردنش��ین بخشیده 
بود. زیرا اشتغال و تولیدات کافی به خانواده ها 
اجازه زادآوری بیش��تری می داد، همین عامل 
هم س��بب رش��د جمعیت کردها می گردید و 

از این طریق آنها می توانس��تند عالوه برحفظ 
خاک و س��رزمین خ��ود با وج��ود جنگ های 
ویرانگر و کشتار ش��مار زیادی از افراد خود را 
نیز از خطر انقراض نجات دهند. از دیگر فواید 
این حرفه در مناطق شرق کردستان کمک به 
حفظ فرهنگ و اداب و رسوم این مردمان بوده 
است. با کمال تأسف این حرفه در کردستان از 
۴ دهه پیش رو به افول گذاشته است طوریکه 
ه��م اکنون در روس��تاهای زی��ادی در مناطق 
کردنشین شرق کردستان خالی از سکنه شده 
اس��ت و در خیلی از روستاهایی که زندگی در 
جریان اس��ت نی��ز دامی نگهداری نمی ش��ود. 
برای مثال در یک روس��تا ب��ا ۱00 خانوار  به 
ندرت ٥00 رأس دام نگهداری می ش��ود.)البته  
نبای��د فراموش کرد که  نس��بت تع��ادل دام با 
ظرفی��ت مرتع باید مد نظر ق��رار گیرد در غیر 
اینص��ورت وجود دام اضافی م��ی تواند یکی از 
مهمترین فاکتورهای فرس��ایش خاک باش��د(

این ام��ر برای جامعه ک��ردی اتفاقات ناگواری 
را به دنبال داش��ته اس��ت که به مواردی از آن 
اش��اره می گردد. ۱- مهاجرت درصد باالیی از 
مردمان روستاها و مستقر شدن آنها در حاشیه 
شهرها بدون زیربناها و امکانات رفاهی و رواج 
پدی��ده ای نامبارک ب��ه نام حاشیه نش��ینی. از 
آنجای��ی که این مردمان مهارت های الزم برای 
اشتغال و زندگی ش��هری را ندارند، در اثر فقر 
و بیکاری ب��ه انحرافات اجتماعی مانند مصرف 
و پخش مواد مخدر، فس��اد و تن فروشی روی 
می آورند، طوریکه رش��د بی رویه این وضعیت 
بس��یار مخرب و نگ��ران کننده می باش��د. 2- 
تبدیل جامع��ه کردی از ی��ک جامعه مولد به 
یک جامعه مصرف کنن��ده محض. این رویداد 
از لح��اظ فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی برای 
جامعه کردی مرگبار اس��ت. از لحاظ فرهنگی 
س��ایر مناطق محصوالت خودشان را با اسم و 
پیام فرهنگی خودش��ان به ما عرضه می نمایند 
که این اعمال در بسیاری از موارد کاماَل برنامه-

ریزی شده صورت می گیرند. از لحاظ اجتماعی، 
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همانطور که اش��اره شد از بین رفتن اشتغال و 
بیکاری گسس��ت خانواده، حاشیه نشینی، رشد 
انحرافات اجتماعی، کاهش زاد و ولد، مهاجرت 
و .... را س��بب می گ��ردد ک��ه همگی مخرب و 
نابودگر می باشند. از لحاظ سیاسی، نیز بایستی 
بدانی��م که یک جامعه مول��د، جامعه ای مقاوم 
اس��ت که ب��رای محقق ش��دن خواس��ته های 
مش��روع خود همواره تالش ک��رده و به تالش 
خ��ود ادامه می ده��د. در حالیکه جامعه ای که 
مصرف کننده محض می باش��د بق��اء مقاومت 
را به لقائش بخش��یده و ب��رای تأمین مایحتاج 

روزمره خود سر تعظیم فرود می آورد.
۳- کاه��ش جمعی��ت کردها، ره��ا نمودن 
شغل های مولد و متناسب با پتانسیل های بومی 
منطقه ب��ه دالیل زیر کاهش ش��دید جمعیت 
کرده��ا را س��بب گردیده اس��ت. ه��م اکنون 
بس��یاری از جوان��ان به دلیل فق��ر و بیکاری از 
ازدواج س��رباز زده و باالرفتن سن ازدواج نیز به 
میزان زیادی افزایش فساد را سبب شده است. 
همچنین نرخ زاد و ولد در مناطق کردنش��ین 
ایالم، کردستان، کرمانش��اه و آذربایجان غربی 
0/٥ اس��ت درحالیکه میانگی��ن نرخ زاد ولد در 
ایران نزدیک به 2 می باش��د. بنابراین وقتی که 
مهاج��رت جوانان تحصیل ک��رده و بیکار کرد 
به دیگر اس��تان های کش��ور ای��ران و خارج از 
کش��ور ایران را به ای��ن آمارها اضافه می نمائیم 
و مهاجرت تش��ویقی نیروهای فارس برای اداره 
ادارات، س��ازمان های دولت��ی و پادگان ها برای 
رقیق نم��ودن جمعیت کردها را مورد مالحظه 
قرار می دهیم بایستی بیشتر و بیشتر از همیشه  

نگران جینوساید سفید این ملت بود.
شرق کردس��تان در زمینه پرورش طیور و 
آبزیان نیز از پتانسیل باالیی برخوردار است. از 
گذشته دور تاکنون در این مناطق همواره عالقه 
برای پرورش طیور )م��رغ و خروس، بوقلمون، 
غاز، بلدرچین، کبک و ...( وجود داش��ته است، 
وج��ود نژادهای ک��ردی در این زمین��ه که از 
نظر ژنتیکی از س��ایر نژاده��ای موجود در بازار 

کامال متمایز و گاهاَ بهتر هس��تند دلیلی بر این 
ادعاس��ت. کردس��تان به دلیل داشتن رودها و 
چشمه های زیاد مکان مناس��بی برای پرورش 
آبزیان��ی مانن��د ماه��ی و ... می باش��د. اگرچه 
قدم های کوچکی در رابطه با احداث مرغداری و 
پرورش ماهی در شرق کردستان صورت گرفته 
اس��ت اما محدود و محصور ب��ودن این صنایع 
در دس��ت مافیای شبه دولتی و همچنین عدم 
وجود زیرس��اخت ها و چرخه های پویا خصوصاَ 
در رابط��ه ب��ا تأمی��ن دانه و جوج��ه یک روزه 
این صنایع را با شکس��ت مواجه س��اخته است. 
بطوریکه بیشتر مرغداری ها دچار ورشکستگی 
شده و خیلی از آنها نیز در سال بیش از دو دوره 
جوجه ریزی ندارند. این در حالی اس��ت مصرف 
کنندگان مجبورند همواره مرغ تازه را با قیمت 
بسیار باال بخرند یا در صورت پائین بودن توان 
مال��ی، مرغ یخی را بگیرند. در رابطه با پرورش 
بوقلم��ون، بلدرچین، ش��ترمرغ، اردک، کبک، 
غاز و ... وضعیت بس��یار نابس��امان تر بوده و در 
حد صفر است.در وضعیتی که بیکاری در تمام 
نقاط شرق کردستان سایه گسترانده و بر تمام 
بخش ه��ای زندگی مردمان این مناطق تأثیری 
منفی و مخرب گذاش��ته اس��ت، پرورش طیور 
فوق به صورت س��نتی، نیمه صنعتی و صنعتی 
می توان��د نق��ش بس��زایی در اش��تغالزایی این 
مناطق داشته باش��ند. عوامل زیادی در ارتباط 
ب��ا ضعف و عق��ب ماندگی صنع��ت دامپروری، 
طیور و آبزیان ش��رق کردستان دخیل هستند 
که در ذیل به تعدادی از آنها اش��اره می گردد. 
۱- سیاس��ت ناامی��د کردن مردم در راس��تای 
تسلیم ش��دن و وابس��ته نمودن بیش از پیش 
آنها 2- عدم مدرن نمودن سیستم پرورش دام 
و طی��ور مطابق عل��وم روز  ۳- نبود زیربناهای 
الزم ب��رای تولید و تهیه علوف��ه و دانه بصورت 
مقرون به صرفه در سطح وسیع ۴- عدم وجود 
صنایع تبدیلی و بسته بندی ٥- نامناسب بودن 
وضعیت بهداش��ت دام و طی��ور به دلیل ضعف 
ش��دید دامپزش��کی در این مناط��ق ٦- ضعف 
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شدید تحقیقات به نژادی جهت اصالح و معرفی 
نژادهای مطلوب و مناس��ب ب��رای پرورش در 
مناط��ق ش��رق کردس��تان ٧- آگاه��ی پائین 
تولیدکنندگان در زمینه پرورش دام و طیور ۸- 
عدم دسترسی به تکنولوژی روز 9- نبود تعاون 
و هم��کاری مردم برای انجام کارهای اقتصادی 
بصورت گروهی جهت کاهش هزینه های تولید 
و افزایش قدرت رقابت در بازار ۱0- توان مالی 
پائین و محدودیت مالی کش��اورزان برای ایجاد 

تغییر در این زمینه.
نبای��د فرام��وش نمود در زمین��ه دامداری 
گرایش ه��ای مختلف و زیادی وج��ود دارد که 
بیش��تر آنه��ا می توانند برای توس��عه اقتصادی 
و اش��تغالزایی در مناطق کردنش��ین مقرون به 
صرفه و کارآمد باشند که در این بخش به خیلی 
از اینها اشاره نشده اس��ت از جمله می توان به 
پرورش اسب و پرورش زنبور عسل اشاره نمود 
که هر دوی آنها یعنی اسب نژاد کردی و عسل 

کردستان شناخته شده و مشهور می باشند.

باغبانی
کردستان و بطور ویژه شرق کردستان به دلیل 
تن��وع اقلیمی )گرمس��یری، نیمه گرمس��یری، 
معت��دل، نیم��ه سردس��یری و سردس��یری( ، 
خاک ه��ای حاصلخیز، آب، زمین هایی با ارتفاع 
متفاوت از س��طح دریا، تنوع ژنتیکی گیاهان و 
درختان، وجود سیستم های آفتاب – کوهستان 
، نیروی انس��انی و عالقه مردمان این مرز و بوم 
به باغبانی از پتانسیل بالقوه بسیار باالیی برای 
تولید انواع میوه، س��بزیجات و گیاهان دارویی 
برخوردار اس��ت. طوریکه دکتر اسماعیل فالح 
متخص��ص باغبانی در آمریکا بیان می دارند که 
با اقتصاد حاصل از باغبانی علمی و به روز فقط 
در اس��تان کردس��تان می توان ٥ استان ایالم، 
کرمانشاه، همدان، کردستان و آذربایجان غربی 
بصورت خودکفا اداره نمود. مناطق دیم ش��رق 
کردس��تان نیز برای کشت محصوالتی همچون 
زرشک، س��نجد، سماق، بادام، پس��ته، انگور و 

گل محمدی بس��یار بس��یار مناسب می باشند. 
ای��ن محص��والت را می توان ب��دون نیاز به آب 
در ش��رایط دیم و در سطح وسیع کشت نمود. 
علی رغم پتانس��یل بسیار باال و بالقوه ی باغبانی 
در شرق کردستان، متأسفانه تاکنون به دالیل 
مطرح شده ی ذیل بعنوان یک محور اقتصادی 

کارآمد و بالفعل در نیامده است. 
1 فقدان اس��تراتژی هدفمن��د و اقتصادی در 

احداث باغات
2 عدم رعایت اصول فنی و مهندسی در احداث 
باغ��ات) بررس��ی میانگین ۴0 س��اله وضعیت 

جوی، آزمایش خاک، معماری باغ و....(.
3 عدم تمرکز بر کاش��ت و پ��رورش گیاهان و 

درختان استراتژیک
4  فق��دان مراکز تحقیق��ات باغبانی مجهز به 
تکنول��وژی روز برای اصالح و بهنژادی درختان 

سازگار با شرایط آب و هوایی این مناطق.
5  فق��دان صنای��ع جانب��ی و کارخانج��ات 
پ��وره  آبمیوه گی��ری،  تبدیلی)کمپوت س��ازی، 
و کنس��انتره، خش��ک ک��ردن، بس��ته بندی و 

سردخانه های پیشرفته(.
6 عدم آگاهی کافی کش��اورزان برای استفاده 
صحیح و ب��ه موقع نهادهای کش��اورزی )کود، 

سم، هورمون و تقویت کننده ها(.
7 فقدان سیستم هواشناسی با گزارشات محلی 
و تخصصی )س��االنه ۴0 هزار هکت��ار از باغات 

استان کردستان دچار هوازدگی می گردد(.
8 نبود ماشین آالت و تکنولوژی به روز 

9 عدم جایگزینی سیستم های آبیاری سنتی و 
ناکارآمد با سیستم های نوین و پربازده

10 ع��دم ارائه محصوالت تولیدی تحت نام یک 
برند واحد کردستانی) برای مثال ساالنه هزاران 
تن انگور س��یاه، گردو و بادام بدون استفاده از 
هر گونه س��م و کود تولید می گردد، از آنجایی 
که این محصوالت کامال ارگانیک هس��تند، لذا 
بایس��تی تحت پوش��ش یک برند ارگانیک و با 
قیمت باال ب��ه بازارهای هدف ارائه گردند، ولی 

تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است(.





ڕوانگە



ئاماژه
تێرۆریزم، هێرش بۆ سەر ژیانی مرۆڤ و ئازادیی خەڵکی بێ تاوانە 

کە لە شەڕی نێوان تێرۆریزم و دژبەرەکانیاندا بەشدار نین. لە واڵتانی 
ڕۆژئاواییدا تەقاندنەوە یان دانانی بۆمب لە شوێنە گشتییەکان، 

بارمتەگرتنی خەڵک و ڕفاندنی فڕۆکە،  بە کردەوەیەکی دزێوی تێرۆر 
ناودەبردرێن. هەرچەندە ڕواڵەتەکانی دیکەی ئەم دیاردەیە لەوانە 

زیاترن و دەزگا ڕاگەیاندنە گشتییەکانی ڕۆژئاوایی ناویان نابەن و خۆی 
لێ دەبوێرن.

تێرۆریزم لە ڕوانگەی جیاوازەوه]1[  

نووسین: د. عەبدولڕەحمان قاسملوو
وەرگێران لە فەڕەنسییەوە: حەسەن ئەیووب زادە
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ــەدا چەند پرسارێک  ڕێگا بدەن لەو باس
بکەین

تێرۆریس��ت کێیە؟ دەوڵەتێک ک��ە بە ناوی 
پاراس��تنی ئەمنییەتی نەتەوەیی، خەڵکەکەی 
پەرێشان دەکا تێرۆریستە؟ ئاخۆ ئەم دیاردەیە 
تەنی��ا گرفتی واڵتانی جیهانی س��ێهەمە کە 
دێکتاتۆرەکان بەس��ەریاندا حاکمن؟ ئایا ئەمە 
تەنی��ا تایبەت بە واڵتانی جیهانی س��ێهەمە؟ 
ئای��ا وش��ەی »تێرۆریس��ت« ب��ۆ دژبەرێکی 
سیاس��ی دەبێ کە کردەوەیەکی تێروریستیی 
دژی دەوڵ��ەت دەکا کە ئازادیی��ە مەدەنییە 
بنەرەتی پێشێل  قانوونی  دەستەبەرکراوەکانی 

دەکا؟
ئەی لەمەڕ بزووتنەوەی ئازادیی نەتەوەیی 
کە بە ناوی ئازادی و س��ەربەخۆیی، تێرۆریزم 

هەڵدەبژێری چی دەگوترێ؟
ئەی ئەو واڵتەی کە واڵتێکی دیکە داگیر 
دەکا و ب��ە زەبری تێ��رۆر، قانوونەکانی خۆی 

بەسەر خەڵکەکەدا دەسەپێنی؟
ئەی خەڵکێک لەگ��ەڵ ترس و تۆقاندندا 
بەروەڕوو دەبن لەبەر ئەوەی کە دژی ڕاسیزم 
و گوش��اری گرووپە قانونی و ناقانوونییەکان 

خەبات دەکەن؟
ئەو گرووپانە کەس��انێکن ک��ە بە دوای 
مەبەس��تی خۆیانەوەن کە خوازیاری گۆرینی 
سیاسەت، ئازادیی جینایەتکاران و ئەستاندنی 

پووڵی زۆرەملین.
بەراستی کێ تێرۆریستە؟

ئای��ا ڕەش��ەکانی ئافریقای باش��وور کە دژی 
هەاڵواردنی ڕەگەزیی« ئاپاراتاید« لە واڵتەکەی 
خۆیاندا خەب��ات دەکەن تێرۆریس��تن؟ یان 
ڕێژیمی س��پییەکان ک��ە جیاوازیی ڕەگەزی 

دادەسەپێنن؟
ئایا خەڵکی ک��ورد کە چەکی هەڵگرتووە 
و ش��ەڕێکی عاداڵنە بۆ پاراس��تنی پێناسەی 
نەتەوەیی��ی خ��ۆی دەکا تێرۆریس��تە؟ یان 
خومەینی تێرۆریستە کە لە 7 ساڵی ڕابردوودا 
ش��ار و گوندەکانی کوردس��تانی ل��ە ئێراندا 

 وێران کردووە و بە کۆم��ەڵ خەڵکی قەاڵچۆ 
کردووە؟

ئایا حکوومەت��ی ئانکارا تێرۆریس��تە کە 
بە گوش��اری وەحش��ییانەی کە لە تورکیەدا 
بەس��ەر کوردیدا سەپاندووە قانع نییە و ئێستا 
خەریکی بۆمبارانی حەش��یمەتی بێ دیفاعی 

کورد لە عیراقە؟
ئای��ا دەوڵەت��ی قانوونی��ی نیکاراگۆئە کە 
یارمەتی بە پێکەوە ژیان و ئاش��تی لەو واڵتە 
دەکا تێرۆریستە یان کۆنتراکان کە یارمەتیی 
بە لێش��او و پێش��تیوانیی ڕەیگانیان لە پشتە 

تێرۆریستن؟
ئەگەر تێرۆریزم بە مانای هێرش بردن بۆ 
سەر ژیانی ئازادانەی خەڵکی بێ تاوان بێ، لەو 
حالەتەدا هەر کەسێ کارێکی ئەوتۆ بکا دەبێ 
وەکوو تیرۆریست س��ەرنجی بدرێتێ، چ ئەو 

کەسە تاک بێت یان ڕێکخراوە یان دەوڵەت.
ئەو پێناس��ەیە دەبێ بە بنەم��ا دابندرێ 
ئەوەش لەگەڵ ڕوانگ��ەی واڵتانی ڕۆژئاواییدا 
کە تەنی��ا ل��ە کارتێکەرییەکان��ی تێرۆریزم 
دەکۆڵنەوە، یەک ناگرێتەوە. ڕۆژئاوا هەوڵ نادا 
لە هۆیەکانی تێرۆر بکۆڵێتەوە؛ پێویس��تە ئەو 
هۆیانە بۆ کەسێک کە خوازیاری بنەبڕکردنی 

تێرۆریزمە، ڕوون بن.

گوتراوە کە تێرۆریزم چەکی بێ بەشانە
دەبێ ئەوەش زیاد بکرێ کە تێرۆریزم ڕێگەی 
ئەو کەس��انەیە کە ڕەنگە بیانەوێ تەنانەت لە 
بەرانبەر بێ عەداڵەتی، گوش��ار، دیکتاتۆری و 
ڕاسیزمدا دژکردەوەیان هەبێ. ئەم هۆکارانە کە 
بنەبڕ بکرێن، تێرۆریستەکان تەریک دەکەون 
و بە خێرایی مەترسییەکەیان کۆتایی پی دێ.
قانونییەکانی خەڵک دابین  ئەگەر ویستە 
بکرێ��ن و ب��ێ عەداڵەت��ی نەمێن��ێ، هەموو 
کردەوەکانی تێرورۆیستان بە شێوەیەکی بەرین 
مەحک��ووم دەکرێن. چونکە تێرۆریس��تەکان 
کردەوە تیرۆریستییەکانی خۆیان بە ئیددیعای 

ویستە سیاسییە قانونییەکان دەڕازێننەوە.
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واڵتانی ڕۆژئاوا پێیان خۆش��ە بزووتنەوەی 
نەتەوەی��ی و خەباتی چەکداری لەگەڵ کاری 
تێرۆریستیدا تێکەڵ بکرێ، وێدەچێ تێرۆریزم 
لەگەڵ کردەوەی زۆر ل��ە دەوڵەتەکاندا ڕێک 

بکەوێ، ئەگەر نەبێ ڕیک بخرێ.
نموون��ەی ئ��ەو واڵتانە زۆرن ک��ە لەبەر 
پێویس��تیی خۆیان بە تێرۆریزم بۆ پەس��ند 
کردنی سیاس��ەتی تێرۆریس��تی، بە شێوەی 
ئاسایی خۆیان بە دژی تێرۆریست ناو دەبەن 
کە ئافریقای باش��وور، ش��یلی و ئێ��ران لەو 

ڕیزەدان.
ئاپارتاید  کاتێ ڕەش��ەکان داوا دەک��ەن 

ڕەش��ەکان  ئ��ەوان  نەمێن��ێ، 
دەزان��ن،  تێرۆریس��ت  ب��ە 
فەلەس��تینییەکان داوای واڵتی 
خۆیان دەکەن. خەڵکی ش��یلی 
دژی دیکتاتۆرییە و ئێرانییەکان 
ڕەت  ئاخون��دی  دیکتاتۆری��ی 
دێموکراتی  حیزب��ی  دەکەنەوە. 
ناچارکراوە  ئێران،  کوردس��تانی 
لە حەوت ساڵی ڕابردوودا دژی 
ڕژێم��ی خومەینی دەس��ت بۆ 
ئەو  بەرێ.  خەباتی چەک��داری 
تێرۆریزم  بەرەو  هەرگیز  خەباتە 
پێچەوان��ەوە  ب��ە  نەکش��اوە. 
یارمەتی��ی ک��ردووە ب��ە ئازاد 

کردن��ی ژمارەیەک بارمتەگی��راو کە حەوت 
کەسیان فرانسەوی بوون.

جێهان  نێونەتەوەیییەکان��ی  بزووتن��ەوە 
ب��ەو ش��ێویە هەڵس��وکەوت دەک��ەن. ئەو 
ش��ێوە هەڵس��ووکەوتە ناکەوێتە نێو گێژاوی 

تێرۆریزمەوە.
بە پێی پرەنس��یپ، ئێم��ە تێرۆریزم ڕەت 
دەکەینەوە. چونکە پێم��ان وایە ئەو بنەمایە، 
ئازادی��ی کەرامەتی مرۆڤ دەس��تەبەر دەکا. 
هەروەه��ا ل��ە ڕاونگ��ەی سیاس��ییەوە، ل��ە 
درێژخایەندا تیرۆریزم، پرس��تیژی بزووتنەوە 
ل��ە بەین دەبا و ل��ە نێوخ��ۆوە وێرانی دەکا. 

هەڵسەنگاندن و پێناس��ە کردنی نەگونجاوی 
واڵتانی ڕۆژئاوا لە تێررۆیزم، خەبات دژی ئەو 

دیاردەیە ئەستەم دەکا.
کردەوە تێرۆریس��تییەکانی دژی واڵتانی 
ڕۆژئ��اوا مەبەس��تی جۆراجۆریان لە پش��تە. 
تیرۆریس��تەکان بۆ ئامانجەکانیان پێویستیان 
بە پروپاگەندە هەی��ە. دەیانەوێ بە ناتەواویی 
مەعنەوی��ی  ڕوحیی��ەی  دوژمنەکانی��ان 
هێزەکانی��ان پتەو بکەن. ئ��ەوان دەیانەوێت 
چاالکیە ئاس��اییەکانی دەوڵەتی دژبەر لە کار 
بخ��ەن و هەوڵ دەدن دەوڵ��ەت پێوانەگەلی 
نائاس��ایی بەمەبەس��تی دنەدانی نارەزایەتیی 

گشتی بخاتەگەر.
گش��تییەکانی  راگەیاندن��ە 
کە  داوێکەوە  دەکەون��ە  ڕۆژئاوا 
تێرۆریس��تان بۆیان دادەنێنەوە. 
چاالکیی��ە  حاڵەت��ەدا  ل��ەو 
بەرباڵوی  بە  تێرۆریس��تییەکان 
باڵودەکرێنەوە و ب��ە ئاگاداریی 
ڕادەگەیەندرێ��ن.  خەڵ��ک 
ب��ەاڵم خەبات��ی بزووتن��ەوەی 
ئ��ازادی و  ب��ۆ  دێموکراتی��ک 
مافەکانی مرۆڤ لە بیر دەکرێ. 
جیهادی ئیس��المی ک��ە تەنیا 
تاقمێکی دەسکرد  نوێنەرایەتیی 
دەکا، ناوبانگ��ی لە جیهان هەیە 
بەاڵم ویس��ت و داخوازیی 2٠ میلوێن کورد 
لە بازنەی سیاس��یدا بە دژواری دەناسرێ. ئایا 
ئ��ەو نەگونجاوییە و ب��ێ قەوارەییە، بزوتنەوە 
دێموکراتیکەکان هان ن��ادا بۆ ئەوەی پەنا بۆ 
کردەوەی تێرۆریس��تی بەرن، تاکوو دەنگیان 

ببیسترێ.
نات��ەواون  ڕۆژئ��اوا  دێموکراس��ییەکانی 
و تێروریس��تەکان ل��ەو ناتەواویی��ە کەڵ��ک 
وەردەگرن. بەاڵم هەر لەو کاتەدا دێموکراسی 
ل��ەو  تێرۆریزم��ە.  ژومارەیەک��ی  دوژمن��ی 
ش��وێنەی کە دێموکراس��ی هەیە، تێرۆریزم 
گەش��ە ناکا. تێرۆریزم بە ئاشکرا لە دەرەوا ڕا 

دێموکراسییەکانی 
ڕۆژئاوا 

ناتەواون و 
تێروریستەکان 
لەو ناتەواوییە 

کەڵک وەردەگرن. بەاڵم 
هەر 

لەو کاتەدا 
دێموکراسی 

دوژمنی 
ژومارەیەکی 
تێرۆریزمە
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دێ. ل��ەو واڵتانەی کە ئازادییەکان پێش��یل 
دەکرێ��ن، دیکتاتۆری هەیە، ب��ێ عەداڵەتی 
هەیە، هەاڵواردنی ئایین��ی و ئیتنیکی هەیە، 
گرفتە سیاس��ییەکان پەرە دەگرن. بەرتەسک 
کردن��ەوەی دێموکراس��ی زیاتری��ن زیان بە 

دێموکراسیی ڕۆژئاوایییەکان دەگەنێ.
ئازاد کردنی بە بارمتەگیراوێک ئیمتیازێکە 
کە لە هەڵبژاردنەکاندا کەڵکی لێ وەردەگیرێ. 
تێرۆریستەکان لە ئیمتیازی ڕکەبەریی سیاسی 
کەڵک وەردەگرن ویستەکانیان پەرە پێدەدن. 
دەب��ێ لە بیرم��ان بێت ک��ە بەبارمتەگرتنی 
ئەمریکاییەکان ل��ە 198٠ی زاینی لە الیان 
سەرۆککۆماری  هەڵبژاردنی  لە  خومەینییەوە، 
ئامریکادا، کاریگەریی خس��تە سەر سیاسەتی 

ئامریکاییەکان.
ئامانجی��ان ئەوەی��ە کە  تێرویس��تەکان 
دێموکراس��ییەکان ل��ەق بکەن، ل��ە ناوەوە 
بنکۆلی��ان بکەن و گرفتەکان ب��ەرەو ڕۆژئاوا 
بنێرن ب��ۆ ئەوەی واڵتەکانی��ان وێران بکەن، 
بەرتەس��ک کردنەوەی دێموکراسی بە مانای 
یارمەتی دان و الینگری کردن لە تێرۆرە. لەو 
هەلومەرج��ەدا چۆن دەکرێ کۆتایی بە تێرۆر 
بێنین؟ مرۆڤ دەبێ ئاگاداری ئەو ڕاستییە بێ 
ک��ە تێرۆریزم بە ش��ەوێک کۆتایی پێ نایە و 

لەنێو ناچێ.!
بۆ  زۆر  پروپاگەندەیەک��ی  وەڕێخس��تنی 
بەبارمتەگی��راوان کەڵک��ی نییە چ��ون ئەوە 
ڕاس��ت ئەو شتەیە کە تێرۆریستان دەیانەوێ. 
ڕووخاندنی دەوڵەت ئەگەر نا دەوڵەت دەکەنە 
بارمتەی بارمتەکان. ئ��اگادار کردنەوەی ڕای 
گشتی لە مەڕ بەبارمتەگیراوان، مانای نوسینی 
وتارێکی سەرەکی لە چاپەمەنییەکاندا نییە. » 
دان بەخۆدا گرتن« لەم��ەڕ بارمتەکان ڕەنگە 

زیاتر یارمەتی بە ئازادکردنیان بکا.
وتووێژ ناب��ێ وەالبنرێ، ب��ەاڵم قەبوولی 
وتووێژ بەمانای چۆکدانان بۆ ویستەکانیان نییە. 
نابێ لە بیر بکرێت کە ملکەچ بوون بۆ ویستە 
ناقانونییەکانی تێرۆریستان ڕێگە دەکاتەوە بۆ 

ئ��ەوەی داخوازییەکانی��ان ڕێکوپێکتر و زیاتر 
بک��ەن. زۆر گرینگە کە لەگەڵ تێرۆریس��تی 
ڕاس��تەقینە وتووێژ بکرێ نەک ئەو کەسانەی 
کە بۆ چاندن��ی بۆمب��ەکان و بارمتەگرتن و 

ڕفاندن کەڵکیان لێ وەردەگیرێ.
خاڵی وتووێژ لەگ��ەڵ حیزبوڵاڵی لوبنان 
چییە؟ لە حالێک��دا هەموو دەزانن کە ئەمانە 
س��ەرەنجام  دەبێ  تاران��ن.  درووس��تکراوی 
نوێنەرایەتیی ڕاستەقیینە بۆ وتووێژ بدۆزرێتەوە.
خومەینی پارەی دەوێت بۆ ئەوەی لەگەڵ 
عێ��راق درێژە بە ش��ەڕ ب��دات. لەبەر ئەوەی 
ئابووری��ی ئێران بەرەوقەی��ران دەچێ، خاڵی 
س��ەرەکیی لە وتوێژەکانی نێوان فەرانس��ە و 
کۆماری ئیسالمی، پێوەندیی بە میلیارد دۆالر 
قەرزەوە هەیە کە ڕەژیمی ڕابردوو بە شیرکەتی 
ئۆیرۆدیفی دابوو. نوێنەرانی کۆماری ئیسالمی 
وتووێژ لەسەر حەوت کەس لە بارمتە گیروان 
ک��ە لە دەس��ت حیزبوڵاڵی لوبنان��دان ڕەت 
دەکەنەوە. هەموو دەزانن کە چارەنوسی ئەوان 

پەیوەندیی بە ویستی ئایەتوڵاڵکانەوە هەیە.
 گرووپەکانی دیکە سەر بە دەوڵەتگەلێکی 
ناس��راوی دیکەن. ش��ەڕ ک��ردن لەگەڵ ئەو 
واڵتان��ەی کە پش��تیوانی لە تێ��رۆر دەکەن 
پێویس��تە چاوپۆش��ی لێ نەکرێ. ئەو واڵتانە 
دەبێ خۆیان بگلێندرێنە نێو ترس و خۆفەوە. 
هەم��وو واڵتان دەبێ دژی تێرۆریزم هاوکاری 
بکەن ئەوەش تایبەت بە ناتۆ و EEC نییە لە 
م��اوەی ٤٤٤ ڕۆژدا کە بارمتە ئامریکاییەکان 
ل��ە ئێران ب��وون، چەند واڵتێک��ی ئوروپایی 
پێوەندیی باش��یان لەگەڵ ئێراندا هێش��تەوە. 
لەنەبوونی ئامریکاییەکاندا دەوڵەتانی ئوروپایی 
قازانج��ی بازرگانی��ی باش��یان ل��ە ڕێژیمی 
خومەینی دەس��ت کەوت. چەند مانگ چەند 
فەرانسەوی لە لە لوبنان دەست ئێرانییەکاندا 
بوون. فەرانس��ە گوشاری پروپاگەندەی لەمەڕ 
بارمتەکان تەجروبە کرد. هاوکارانی ئی ئی سی 
فەرانسە وەکوو ئینگلیستان و ئاڵمان ئێستاش 
پێوەندیی ئابووری زۆر بەهێزیان لەگەڵ ئێران 
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هەیە. ئەوان پش��تیوانی لە ڕێژیمێک دەکەن 
ک��ە تێرۆریزمی وەک��وو دۆکتۆرینی دەوڵەتی 

هەڵبژاردووە.
هاوپەیوەندی لە دژی تێرۆر دەبێ کارامەتر 
بێ و ببێتە دیاردەیەکی نێونەتەوەیی. نە نەتیا 
واڵتانی ڕۆژئاوایی بەڵکو واڵتانی سوسیالیستی 
بەتایبەتی جیهانی س��ێهەمیش بگرێتەوە. ئەو 
تیئۆرییە ک��ە ئیدیعا دەکا جیهانی س��ێهەم 
تێرۆریزم دروست دەکا دەبێ وەالبنرێ. خەبات 
دژی تی��رۆر کارێکی پێویس��تە، بێ جیاوازی 
و لە ه��ەر جێیەکەوە کە س��ەرچاوە بگرێت. 
ژیرانەی��ە کە تێرۆریزمی عەڕەبەکان کە ژیانی 
بێ تاوانەکان دەخەنە مەترسییەوە، بێ ڕاڕایی 
و بە وردی مەحکووم بکرێ. هێرش بۆ س��ەر 
س��ێناگۆگی جوولەکەکان لە ئێستامبۆل کە 
تێیدا 2٤ کەس کوژراون مەحکووم دەکرێ و 
دەگوترێ ئەو کردەوەیە دژی ئازادیی ئایینیە؛ 
ب��ەاڵم بۆچی هێرش بۆ س��ەر کوردی عێراق 
مەحکووم ناکرێ؟ ئەم هێرش��ە دەبێتە هۆی 

مەرگی سەدان کەسی مەدەنی.
هاوکووفەکان��ی واڵتانی ڕۆژئ��اوا کردەوە 
تێرۆریس��تییەکان مەحک��ووم دەکەن بەاڵم 
زۆر گونج��اوە ک��ە ڕاڕایییەکانیان لە مەر ئەو 
هەنگاوان��ە دژی ڕێژیم��ی ڕەگەزپەرەس��تی 

ئەفریقای باشوور وەبەرچاوبگیرێ.
کاتی ئ��ەوە هاتووە ئەو جی��اوازی دانانە، 
کە لەم جیهانەدا بە ش��ێک لە خەڵک وەکوو 
هاوواڵتیی دەرجە دوو و یان س��ێ چاویان لێ 
بکرێ و ]وادەرکەوێت[ کە ژیانیان ئەو بایەخەی 
نییە کە هاوواڵتییەکانی واڵتانی پێش��کەوتوو 
هەیانە، کۆتاییی پێ بێت. پشتیوانیی ئەخالقی 
و سیاس��ی لە بزوتنەوەی ئ��ەو خەڵکانەی کە 
پەنا بردن بۆ تێرۆر ڕەت دەکەنەوە، ڕێگەیەکی 

دیکە بۆ خەبات دژی تێرۆریزمە.

تێبینی
1.  ئەو وتارە بۆ کۆنفرانسی تێرۆر و ڕەوشتی مرۆڤانە نووسراوە کە لە 

16 /1986/9 لە پاریس بەرێوەچووە.
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ئاماژه
ڕاسان بریتییە له تێپەڕین لە دۆخێکی »ستەندبای«ی داسەپاو و زۆرەملی  بۆ دۆخێک 
که زیاترین پتانسییەلی شۆڕشگێرانه له ماسوولکه و دەمار و ئێسقانی بزووتنەوەیەکی 

ڕزگاریبەخشدا بۆ وە جووڵە کەوتن و وە جووڵە خستن پاشەکەت کراوە. لەم پێناسەیەدا 
ڕاسان بریتییە له گەیشتن به شێوازێک له هەڵسووڕان و ڕێکخستنی حیزبی کە 

زیاترین »سەرمایەی شۆڕشگێرانه« بۆ بزووتنەوەی کوردی دابین بکا.

ڕاسان و ڕەهەندە تیۆرییەکانی )2(
ئاوڕدانەوەیەکی تیۆری لە خەباتی نوێی کوردستانی ڕۆژهەاڵت

سمایل شەریفی
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چییەتیی ڕاسان
تێگەیش��تن ل��ە خ��ودی چەمکی ڕاس��ان و 
بەدەستەوەدانی پێناسەیەک لەم چەمکه هەتا 
ڕادەیەکی زۆر بۆ ئاڕاستە کردنی هێز و توانای 
فیکری و سیاس��ی و چەک��داری لەم پێناوەدا 
یاریدەمان دەدا. ڕەنگه تێگەیشتنێکی سەرەتایی 
و نەمەییو لە ڕاسان لەگۆڕێدا بێ که لە بنەڕەتدا 
دامەزراو لەس��ەر نۆس��تالژیایەکی کوردانه له 
بیرەوەریی ئامادە بوونی پێش��مەرگه لەناوخۆدا 
و بەڕیوەبردنی ئۆپەراسیۆنی قارەمانانه به دژی 
هێزی دوژمن بێ. لەڕاس��تیدا ئەم بیرەوەرییە 
هەت��ا ڕادەیەکی زۆر پێوەندیی به هەس��ت و 
سۆزی نەتەوایەتیی مرۆڤی کوردەوە هەیە. بەاڵم 
دەبێ پێداگری لەسەر ئەو ڕاستییە بکەین که 
ڕاس��ان لە پلەی یەکەمدا پڕۆژەیەکی دامەزراو 
لەسەر ش��یکارییەکی عەقاڵنییە و ئەگەرچی 
ڕەنگه واڵمی هەندێک پێویستیی سۆزدارانەی 
کاراکتێری کوردی ئەم س��ەردەمەش بداتەوە 
بەاڵم الیەنه عەقاڵنییەک��ەی دەکەوێتە پێش 

الیەنی سۆزدارانەی.
لەم تێگەیشتنە سەرەتاییەدا ڕاسان بریتییە 
له هاتنەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و 
تێکهەڵچوونی چەکدارانەی ئەم هێزە نەتەوەییە 
لەگەڵ هێزی س��ەربازیی کۆماری ئیس��المی 
و خوڵقاندن��ی حەماس��ەی ئەوتۆ که بکرێ به 
شانازییەوە بگێڕدرێتەوە. لە دەربڕینێکی سادە و 
کورتدا به گوێرەی ئەم پێناسەیە، ڕاسان بریتییە 
له دەست پێ کردنەوەی خەباتی چەکداری به 
دژی هێزه سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسالمی 

لە کوردستاندا.
ئەوەی ڕاس��تی ب��ێ ڕەنگه ڕاس��ان ئەم 
وەس��فەش لەخۆی بگرێ و دەست پێ کردنی 
ڕاس��ان ل��ە دیارترین دەرکەوت��ەی خۆیدا له 
دەس��ت پێ کردنەوەی ئۆپەڕاس��یۆنی هێ��زی 
پێش��مەرگەدا خۆی وە دیار بخا، بەاڵم پێناسە 
کردنی ڕاس��ان بەم ش��ێوەیە، هەم دابەزاندنی 
پڕۆژەیەکی گرینگ و بەرباڵو بۆ دەرکەوتەیەکی 
ڕووکەشی حەماس��ی لە ئاستی پێناسە کردن 

دایه و هەم ئەس��تاندنەوەی ڕادەیەکی زۆر لە 
جەوهەر و دینامیزمی ڕاستەقینەی ئەم پڕۆژەیە 
لە ئاستی دامەزراندن و بەڕێوە بردنی پراتیکیی 

پڕۆژەکەدایه. 
ڕاس��ان له جەوهەری خۆی��دا بریتییە لە 
تێپەڕین لە فیگۆر و ئارایش��ێکی ڕێکخراوەیی 
و سیاسیی و دیسکۆرسیکی کەمتر چاالک بۆ 
فیگۆڕێکی چاالک و هەڵس��ووڕ و شوێندانەر. 
ئەگەرچی ڕاس��ان ب��ۆی هەیە »ک��ردەوە«  و 
»ئۆپەڕاسیۆن«ی بەرچاویشی بەدوادا بێ بەاڵم 
ڕاس��ان زیاتر لەوەی لە ش��ێوە کردەوەیەکی 
تایبەتدا پێناسەی بۆ بکرێ لە دەست خستنی 
چەش��نه »ئامادەیی«یەک��ی تایب��ەت و جۆره 
توانا و پتانس��ییەلێکی شۆڕشگێرانەی تایبەتدا 
دەناس��رێتەوە. ڕاس��ان بریتییە لە وەدەس��ت 
هێنانێ پتانس��ییەل و توانایییەکی سیاسی و 
ڕێکخراوەیی و دیسکۆرسیکی ئەوتۆ که هەردەم 
بۆی هەبێ ببێ به جووڵە و ئاکسیۆنێکی دیار، 
ب��ەاڵم ئەگەر به هەر هۆیەک به ش��ێوەیەکی 
کاتی نەش��بوو به جووڵه، لە ڕاستیدا جەوهەر 
و ماهیی��ەت و دینامیزمەکەی هەر لەجێگای 

خۆیەتی. 
ح��ەز دەک��ەم باس��ەکە ب��ه هێنانەوەی 
نموونەیەکی سادە ڕوون بکەمەوە. وای دابنێین 
وەرزش��کارێک س��اڵێکی ماوە هەی��ە هەتا به 
داڕش��تن و بەڕێوەبردنی کۆمەڵێک پرۆگرامی 
تایبەت ب��ه ڕاهێنانی چڕوپڕ و رێکخس��تنی 
شێوازێکی لەبار بۆ ژیانی ڕۆژانه، ئامادەیییەکی 
جەس��تەییی تایب��ەت بۆ گەیش��تن به پلەی 
قارەمانێتی وەدەست بهێنێ. ئەم وەرزشکارە لە 
ماوەی ئەم یەک ساڵەدا هەموو ڕاهێنانەکانی بە 
شێوەیەکی ش��ێلگیرانه بەڕێوە دەبا و شێوازی 
ژیانی ڕۆژانەی به چەشنێک دەگۆڕێ که لەگەڵ 
دۆخی وەدەس��ت هێنانی پل��ەی قارەمانێتیدا 
گونجاو بێ و لە کۆتاییی ساڵە دیاریکراوەکەدا 
باری جەس��تەییی ئەو وەزشکارە لەچاو ساڵی 
پێشوو گۆڕانکارییەکی ئەوتۆ بەخۆیەوە دەبینێ 
که لە ڕوانگەی پس��پۆرانی بواری وەرزش��ەوە 
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ئەو کەس��ە بکرێ وەک کاندیدایەکی جیددی 
وەدەس��ت هێنانی پلەی قارەمانێتی حیسابی 
لەس��ەر بکرێ. لەم دۆخ��ەدا تەنانەت ئەگەر 
پێش��بڕکێ وەرزش��ییەکەش بە هەر هۆیەک 
بەڕێوە نەچێ یان دوا بکەوێ، ئەو کەسە وەک 
وەرزشکارێکی جیددی و کارامە و پسپۆر چاوی 
ل��ێ دەکرێ و ه��ەر کاتێکیش ب��واری کاری 
پراتیک و خۆنیشاندان لە مەیدانی کردەوەیدا بۆ 
ڕەخسا، ئەو وەرزشکارە به کردەوە تواناییەکانی 
خ��ۆی نیش��ان دەدا. لەم نموونەی��ەدا ئەوەی 
گرینگه گۆڕینی ش��ێوازێک لە ژیانی ڕۆژانەیە 
که تایبەت به کەسێکی ئاسایی و مام ناوەندییە 

بۆ دۆخ و ش��ێوازێک که هەموو 
ج��ۆرە ڕاهێن��ان و خ��واردن و 
خەو و هەس��تان و دانیش��تنی 
خزمەت��ی  ل��ە  وەرزش��کارەکە 
وەدەست هێنانی چەشنه توانست 
و ئامادەیی و هێز و کارامەیییەکه 
که ئەو کەسە بکا به یەکێک لە 

شانسەکانی قارەمانی.
ڕاس��ان لەڕاس��تیدا بریتییە 
له گۆڕینی ش��ێوازی ڕێکخستن 
و  سیاس��ی  هەڵس��ووڕانی  و 
چەک��داری  و  تەش��کیالتی 
زیاترین  ک��ه  ب��ه چەش��نێک 
و  شۆڕش��گێرانه  پتانس��ییەلی 

توانستی سیاسی لە جەستەی فیزیکیی حیزب  
و له مێشکی بیرکەرەوە و دیسکۆرس خولقێنی 
تەش��کیالتدا پاش��ەکەوت بکا هەتا لە کات و 
ساتی پێویستدا ئەو پتانسییەلە ببێ به جووڵە 
و دینامیزمی خەباتێکی بەرباڵوی جەماوەری. 
ئەگەر ئاوا چاو لە ڕاس��ان بکەین، گەڕانەوەی 
پێش��مەرگە بۆ ناوخۆ و دەس��ت پێ کردنەوەی 
بەرخۆدان��ێ چەکداریش دێتە ناو پێناس��ەی 
ڕاس��ان، ب��ەاڵم پ��ڕۆژەی بەرباڵوی ڕاس��ان 
ئەوەندەی چەند ئۆپەڕاس��یۆنێکی چەکدارانە و 
چەند جەولەیەکی هێزی پێشمەرگه لەناوخۆی 

کوردستاندا بەرتەسک نابێتەوە.

لەم پێناسەیەدا ڕاسان بریتییە له تێپەڕین 
لە دۆخێکی »ستەندبای«ی داسەپاو و زۆرەملی  
بۆ دۆخێک که زیاترین پتانسییەلی شۆڕشگێرانه 
له ماسوولکه و دەمار و ئێسقانی بزووتنەوەیەکی 
ڕزگاریبەخشدا بۆ وە جووڵە کەوتن و وە جووڵە 
خستن پاشەکەت کراوە. لەم پێناسەیەدا ڕاسان 
بریتییە له گەیشتن به شێوازێک له هەڵسووڕان 
و ڕێکخستنی حیزبی کە زیاترین »سەرمایەی 
شۆڕش��گێرانه« بۆ بزووتن��ەوەی کوردی دابین 
بکا. لەڕاستیدا ئێمە س��ەرمایەی شۆڕشگێرانه 
بەم ش��ێوەیە پێناس��ە دەکەین: س��ەرمایەی 
شۆڕش��گێرانه بریتییە له بەکار هێنانی هەموو 
)سەرمایەی  سەرمایە  جۆرەکانی 
کۆمەاڵیەت��ی، س������ەرمایەی 
فەرهەنگی، سەرمایەی ئابووری و 
سەرمائەی سیمبۆلیک( لە پێناو 
خەباتی جەماوەریدا.   »سەرمایەی 
شۆڕش��گێرانه« ل��ه دوو قۆناغدا 
خۆی دەبێنێتەوە: 1. پتانسییەلی 
وەجووڵه کەوتنی خودی حیزب 
2. پتانسییەلی وە جووڵه خستنی 
کۆمەڵگا و ش��ەقامی سیاس��ی 

لەالیەن حیزبەوە.    
ل��ەم پێناس��ەیەدا حی��زب 
پێوەندییەک��ی  کۆمەڵ��گا  و 
هەیە.  پێک��ەوە  دووالیەنەی��ان 
وات��ه حی��زب لە الیەک��ەوە وزە دەبەخش��ێ 
ب��ه کۆمەڵ��گا و لەالیەکی دیک��ەوە وزەی لێ 
وەردەگرێ و لەم ڕێگایەوە به باش��ترین شێوە 
سەرمایە هەمەچەشنەکان دەبن به سەرمایەی 
شۆڕش��گێڕانه. ئەو دوو قۆناغه لەڕاستیدا تێک 
تەن��راون و زەحمەتە بتوانی��ن بڵێین کامەیان 
دەکەون��ه پێش کامەیانەوە. ب��ۆ نموونه با وای 
دابنێی��ن ڕیزبەندیی قۆناغ��ەکان وا لەبەر چاو 
دەگرین که حیزب سەرەتا وزەی شۆڕشگێڕانه 
له کۆمەڵ��گا وەردەگرێ و لە هەنگاوی دواتردا 
وزەی خەباتکاران��ه دەدا ب��ه هەمان کۆمەڵگا. 
ب��ەاڵم هەر ل��ە قۆناغی یەکەمیش��دا ئەم وزه 

ڕاسان له 
جەوهەری 

خۆیدا بریتییە لە 
تێپەڕین لە 

فیگۆر و ئارایشێکی 
ڕێکخراوەیی و 
سیاسیی و 

دیسکۆرسیکی 
کەمتر چاالک بۆ 

فیگۆڕێکی 
چاالک و هەڵسووڕ و 

شوێندانەر
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شۆڕشگێڕانەیە له کۆمەڵگایەک وەردەگرێ که 
خۆی دەیان س��اڵه به ش��ێوەی نابەرهەست و 
پەنامەکی وزەی خەباتکارانەی پێ بەخش��یوە 
و دیسکۆرس��ی بزووتن��ەوەی بەس��ەردا باڵو 
کردووەتەوە. وزەی سیاس��ی لە کۆمەڵگایەک 
وەردەگیرێ که پێش��تر لەڕووی سیاس��ییەوە 
هەتا ڕادەیەکی باش پیتێندرابێ. واته کۆمەڵگا 
وەک بانکێک وایه که کاتێک دەکرێ پارەی لێ 
بەرداشت بکرێ که پێشتر پارەی لێ پاشەکەوت 
کرابێ. کەوابوو کاتێ��ک ئێمە دەڵێین حیزب 
وزه ل��ە کۆمەڵگا وەردەگرێ، دی��ارە کۆمەڵگا، 
کۆمەڵگایەکی نائامادە و خاو و ناسیاسی نییە و 
پێشتر وزەیەکی شۆڕشگێڕانەی تێدا پاشەکەوت 
کراوە. بەشێکی زۆر لە سیاسی بوونی کۆمەڵگا 
و وزەی پاشەکەوت  کراویشی هەر دەگەڕێتەوە 
بۆ ئەو مێ��ژووە خەباتکارانەیە که بزووتنەوەی 
ئازادیخوازیی کورد لە س��ەدەی ڕابردوودا پێی 
بەخشیوە. بەم شێوەیە سەرمایەی شۆڕشگێڕانه 
ڕوو ل��ە زیاد بوون دەکا و نافەوتێ. ڕەوتی زیاد 
کردنی سەرمایەی شۆرشگێڕانه لەو حالەتانەدا 
دەوەستێ که پێوەندیی نێوان حیزب و کۆمەڵگا 
ی��ان لەالیەن حیزبەوە یان لەالیەن کۆمەڵگاوە 
بپچڕێ. دوو حاڵەت  دەک��رێ گریمانه بکرێ. 
یەکەم ئەو حاڵەتەیە حیزبه پێشڕەوەکان کاری 
خۆی��ان بکەن بەاڵم کۆمەڵ��گا بەهەر هۆیەک 
بێ به دەنگ ئ��ەم حیزبانەوە نەیێ. دووەم ئەو 
حاڵەتەیە کۆمەڵگا هەڵسووڕ بێ بەاڵم حیزبەکان 
لە مەیداندا نەمابن. بەاڵم ئەم دوو حاڵەتانەش 
لە ڕاس��تیدا تەعبیر لە دۆخێک��ی گریمانەیی 
دەکەن ئەگینا هەم کۆمەڵگای هەڵسوور حیزبی 
خۆی دادەهێنێ، هەم حیزبی پێش��ڕەو دواجار 

کۆمەڵگا دەجووڵێنێ.
ئەم پێناس��ەیە ل��ە حیزب، ه��ەم خاڵی 
هاوبەشی لەگەڵ پێناسەی چەپی ئۆرتۆدۆکس 
لە حیزب هەیە هەم جیاوازیشی لەگەڵ هەیە و 
لێی تێ دەپەڕێنێ. خاڵە هاوبەشەکەی لەمەدایه 
که پێش��ڕەو بوون و خەباتکار بوون و ڕادیکاڵ 
بوونی حیزب گرینگیی پێ دەدرێ. به گوێرەی 

ئەم ڕوانگەیە حیزبی پێش��ڕەو و تەش��کیالتی 
تۆکم��ه ناکرێ لە ڕەوتی خەبات پش��ت گوێ 
بخرێن. لەم پێناسەیەدا ڕادیکاڵ بوونی حیزب 
ب��ە مانای زێدەرۆی��ی و دابەزاندن��ی خەباتی 
حیزبی بۆ کاری توندوتیژ نییە. بەگوێرەی ئەم 
پێناس��ەیە حیزب بەم مانای��ە ڕادیکاڵه که له 
هەموو دەرەتانەکانی خەبات کەڵک وەردەگرێ 
و هەموو شێوازە گونجاوەکان بۆ بەرهەم هێنانی 
سەرمایەی شۆڕشگێرانه لە جۆرەکانی دیکەی 
س��ەرمایه لەکار دەکا. واته حیزب پەکی هیچ 
کام ل��ە دینامیزمەکانی بۆ وە جووڵه کەوتن و 
وە جووڵه خس��تن ناخا. ڕادیکاڵ بوونی حیزب 
ب��ەم مانایەیە که حیزب لەگەڵ دیسکۆرس��ی 
شۆڕشگێڕانه لە ئاستی جیهانیدا پێوەندییەکی 
پتەو و ئۆرگانیکی هەب��ێ و لێهاتوویی ئەوەی 
ببێ تەنان��ەت بیری تازەش به دیسکۆرس��ی 
شۆڕش��گێڕانەی ئەنترناسیۆنالیس��تی زیاد بکا 
و تیۆری��ی نوێ��ی بۆ هەن��اردە ب��کا. ڕادیکاڵ 
بوونی حی��زب لەمەدا خ��ۆی دەبینێتەوە کە 
بزووتن��ەوەی ئێم��ە ئااڵهەڵگری میس��یانیزم 
و مەوعوودگەرایییەک��ی س��ێکۆالر و مۆدێڕن 
لەسەر بنەمای دامەزراندنی کۆمەڵگایەکی ئازاد 
و دادپەروەران��ه بێ کە لە پل��ەی یەکەمدا بۆ 
مرۆڤی کوردی س��ەردەم و لە پلەی دواتردا بۆ 
هەموو مرۆڤێکی ئازادیخواز له هەر ش��وێنێکی 
جیهان س��ەرنجڕاکیش و ئیلهام بەخش بێ و 
ئەم کۆمەڵگا نموونەیەش له کوردستانێکدا که 
ه��ەر بەتەنیا مافی نەتەوەیی��ی گەلی کوردی 
تێدا وەدی هاتووە نابینێتەوە بەڵکوو سەرەڕای 
خەبات ب��ۆ وەدی هێنانی ماف��ی نەتەوایەتی، 
ئەم میسیانیزمه لە بەرپاکردنی کۆمەڵگایەکدا 
دەبینێ ک��ە بۆ هەم��وو هێ��زه ئازادیخواز و 
یەکس��انیخوازەکان لە ئاستی جیهانیدا نموونه 

بێ.
بەاڵم جیاوازییەکەی لەگەڵ حیزبی پێشڕەو 
له دیسکۆرس��ی چەپی ئۆرتۆدۆکس لەمەدایه 
ک��ه جگه لەوەی وزە دەبەخش��ێ به کۆمەڵگا 
و ڕابەرایەتیی دەکا، وزەش��ی لێ وەردەگرێ و 
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لە زۆر حاڵەت��دا خودموختاریی کۆمەڵگای له 
هەندێک بواری وەک بواری فیکر و ئەندیشە لە 

ال گرینگه و ڕێزی بۆ دادەنێ. 
ل��ە دیسکۆرس��ی ئۆرتۆدۆکس��دا حیزب 
چەرخ دەندەیەک��ی چکۆڵەیە ک��ه به جووڵەی 
کۆمەڵگاش  گ��ەورەی  چەرخ دەن��دەی  خۆی 
دەجووڵێن��ێ. واته جووڵەک��ە لەبنەڕەتدا هی 
چەرخ دەندە چکۆڵەکە واته حیزبه که به هۆی 
جوواڵنەوەی ئ��ەوەوە کۆمەڵ��گاش وە جووڵه 
دەکەوێ. بەاڵم لەم پێناسەیەی ئێمەدا حیزب 
و کۆمەڵگا لەڕاس��تیدا هەر دووکیان چنراوەی 
کروتەونێک��ی واحیدن و تێک تەن��راون. وزه 

لێ��ک وەردگرن و وزە پێک زیاد 
دەکەن. حیزب و کۆمەڵگا وەکوو 
هەور و دەریا لە ئەتمۆس��فێری 
عەرزدان؛ هەور بەس��ەر دەریادا 
دەری��اش  ئ��اوی  و  دەب��ارێ 
هەمیس��ان دەبێتەوە به هەڵم و 
هەورەکان ئ��اوس دەکاتەوە. ئەم 
س��یکله لەهەر الیەکەوە چەتی 
تێ بکەوێ ویشکەساڵی ڕوو دەدا.
چەرخ دەن��دەی  خ��وازەی 
چکۆڵە که چەرخ دەندەی گەوره 
مۆتۆری  ی��ان  دەخا  وەجووڵ��ه 
چکۆڵ��ە ک��ه مۆتۆڕی گ��ەورە 
وەکار دەخا وەبی��ر هێنەرەوەی 

مەس��عوودی  له  بەنێوبان��گ  نامیلکەیەک��ی 
ئەحمەدزادە، یەکێک لە بناغەدانەرانی فیداییانی 
خەڵقی ئێران، ل��ە س��ەردەمی پەهلەویدایه. 
ئەحمەدزاده لە نامیلکەیەکدا بەناوی »خەباتی 
چەکدارانە، هەم تاکتیک و هەم س��تراتێژی« 
باسی ئەوەی کرد که خەباتی پارتیزانی وەکوو 
داینەمۆیەک��ی چکۆڵە وایه ک��ە داینەمۆیەکی 
گەورە )زۆرینەی کۆمەڵ��گا( وەکار دەخا. واته 
هەتا ئ��ەو داینەمۆ چکۆڵەی��ە وەکار نەکەوێ 
داینەمۆ گەورەکە ناکەوێت��ه گەڕ. ئەم گوتەیە 
لە پێش گریمانەیەکەوە سەرچاوە دەگرێ. ئەم 
پێش گریمانەی��ە له نامیلکەیەک��ی دیکه کە 

هاوسەنگەرێکی ئەحمەدزاده واته ئەمیر پەرویز 
پوویان نووس��یبووی، باس��ی لەس��ەر کرابوو. 
پوویان پێ��ی وابوو پڕانی کۆمەڵ��گا لەوپەڕی 
بێ هێزی و بێ هەڵوێستیدایه و به بێ ڕاپەڕینی 
چەکدارانەی هێزێکی شۆڕشگێر کۆمەڵگا هەر 

لەم خەوە قورسەدا دەمێنێتەوە.
ناوی نامیلکەکەی ئەمی��ر پەرویز پوویان 
»پێویستیی خەباتی چەکدارنه و ڕەت کردنەوەی 
تیۆریی مانەوە« ب��وو. پوویان لەم نامیلەکەیەدا 
هێرش��ی کرده سەر ئەو کەسانەی هەر بەتەنیا 
بڕوایان به تێکۆشانی سیاسی هەیە و خۆیان لە 
خەباتی چەکداری دەبوێرن. پوویان پێی وابوو 
ئەم حاڵەتە بریتییه له پاس��یڤ 
»تیۆریی  بنەمای  لەس��ەر  بوون 
مان��ەوە«؛ واته بێ هەڵوێس��تی و 
پاسیڤ بوون لەپێناو درێژە دان بە 
ژیان. پوویان لەم نامیلکەیەدا دوو 
جەمس��ەری ڕەهای لە بەرانبەر 
یەک دانابوو: یەکیان جەمسەری 
حکووم��ەت بوو ک��ە ئەوپەڕی 
بەوپەڕی  و  دەنوێنێ  زەبروزەنگ 
خۆی  هێ��زی  توندوتیژیی��ەوە 
دەسەپێنێ.  کۆمەڵگادا  بەس��ەر 
جەمسەرەکەی دیکەش زۆرینەی 
کۆمەڵ��گا ب��وو ک��ە لەبەرانبەر 
دەسەاڵتی ڕەهای حکوومەتدا لە 
حاڵەتی بێ هێزی و بێ دەس��ەاڵتیی ڕەهادا بوو. 
لە ڕوانگەی پوویانەوە ئەم کەش وهەوا ڕاوەستاو 
و گەندەڵە به هۆی خەباتی چەکدارییەوە تێک 

دەشکا.]1[ 
ل��ە ڕوانگەی پوویانەوه بنەمای س��ەرەکی 
تیۆریی مانەوە »دەست نەوەشاندن«ه. بەگوێرەی 
تیۆریی مانەوە »ئەگ��ەر دەمانەوێ بمێنینەوە، 
دەبێ لە دەست وەش��اندن خۆمان بپارێزین«. 
پوویان دەڵێ پێچەوانەی ئەو گوتەیە ڕاس��ته؛ 
واته: »ئەگەر دەمانەوێ بمێنینەوە، دەبێ دەست 

بوەشێنین«]2[ ئەگینا تێدا دەچین.
ئەم  بەگوێ��رەی  ئەحمەدزاده  مەس��عوود 

 بەگوێرەی 
تیۆرییەکانی 

دکتۆر قاسملوو، 
خەباتی چەکدارانە لە 

کوردستاندا 
بەشێک لە 
پڕۆسەی 

سیاسەت کردنی ئەم 
بزووتنەوەیە بووە، واته 

خەباتی چەکداری لەالی 
ئێمە تاکتیک بووە نەک 

ستراتێژی
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پێش گریمانەیەی ئەمیرپەرویز پوویان که دەڵێ 
کۆمەڵگا لە حاڵەتی پاس��یڤ بوونی ڕەهادایه، 
دەڵ��ێ گۆمی مەن��دی بێ جووڵەییی کۆمەڵگا 
بەهۆی خەباتی چەکدارییەوە دەشڵەقێ و بەم 
شێوەیە داینەمۆی چکۆلەی هێزی چەکداری 
شۆڕشگێڕ، داینەمۆی گەورەی کۆمەڵگا وەگەڕ 

دەخا.
یەکەمی��ن جیاوازی��ی گرینگ��ی خەباتی 
چەکداری لە کوردس��تاندا، ه��ەم له قۆناغی 
کالس��یکدا و هەم لە قۆناغی تازەی ڕاس��اندا 

لێرەدا خۆی دەنوێنێ.
لە کوردستاندا هەرگیز خەباتی چەکداری 
»هەم وەکوو تاکتیک و هەم وەکوو ستراتێژی« 
چاوی لێ نەکراوە. بەگوێرەی تیۆرییەکانی دکتۆر 
قاس��ملوو، خەباتی چەکدارانە لە کوردستاندا 
بەش��ێک لە پڕۆسەی سیاس��ەت کردنی ئەم 
بزووتنەوەیە بووە، واته خەباتی چەکداری لەالی 

ئێمە تاکتیک بووە نەک ستراتێژی.
لە الیەکی دیکەوە لە قۆناغی نوێی خەباتی 
چەکداری واته لە قۆناغی »ڕاس��ان«دا کۆمەڵگا 
هەرگیز وەکوو جەمسەری ڕەهای پاسیڤ بوون 
چاوی لێ ناکرێ. ئاراس��تە گش��تی له ڕاساندا 
بریتییە له »لێک گرێ دانەوەی خەباتی شار و 
شاخ«. ئەم ئاراستەیە لەسەر ئەم پێش گریمانەیە 
دامەزراوە که کۆمەڵگا � کە لێرەدا به خوازەی 
ش��ار ناوی لێ هات��ووە � خاوەن��ی هێزێکی 
ڕەسەنی زۆروزەوەنده. )چەمکی«شار« لێرەدا لە 
بەرانبەر چەمک��ی »دێ«دا نەهاتووە، بەڵکوو لە 
بەرانبەر چەمکی »شاخ«دا هاتووە. چونکه »دێ« 
لە خەباتی کوردستاندا له کۆنەوە دەورێکی زۆر 
حاستەمی هەبووە. لە تەعبیری خەباتی شار و 
شاخدا مەبەست لە »شار« هەموو ئەو دەرەتانه 
مەدەنییانەن کە به هۆی خەڵکی س��یڤیلەوە � 
چ خەڵکی ش��ار بن و چ خەڵکی دێ � چاالک 
دەبن. مەبەست لە شاخیش کۆی ئەو دەرەتانه 
سیاسی و شۆڕشگێرانەیەن کە بەهۆی ئەحزابی 

پێشەنگ و خەباتکارەوە چاالک دەبن(.
لە ڕوانگەی ئێمەوە، کۆمەڵگا چەرخ دەندەی 

گ��ەورەی ڕاوەس��تاو نییە که دەب��ێ به هۆی 
چەرخ دەندەی چکۆڵەی خەباتی چەکدارییەوە 
بکەوێت��ە گ��ەڕ. بەڵک��وو ئ��ەم دووان��ه دوو 
چەرخ دەندەن که بە شێوەی فیدبەک لە یەکتر 
س��ووتەمەنی وەردەگرن و وزەی شۆڕشگێڕانه 
دەبەخش��ن به یەکت��ر. لەس��ەر بنەمای ئەم 
ڕوانگەیە به حەزف کردنی جەمس��ەری »شار« 
هەر لە بنەڕەتدا »س��ەرمایەی شۆڕش��گێڕانه« 

بەرهەم نایێ. 
ئەوەی راس��تی بێ ه��ەم ئەمیر پەرویزی 
پوویان و هەم مەس��عوودی ئەحم��ەدزاده لە 
بۆچوونەکانیاندا لەژێر کارتێکردنی تیۆرییەکانی 
بەناوی  مارکسیست  بیرمەندێکی شۆڕشگێڕی 
»ڕێژی دێب��رێ«دا بوون. دێبرێ ڕووناکبیرێکی 
چەپی فەرانسەوی بوو که هاوڕێی چێ گیڤارا 
و فیدل کاس��ترۆ بوو. کتێبێکی دێبرێ بەناوی 
»ش��ۆڕش لە ناو شۆڕشدا« سەرچاوەی ئیلهامی 

کەسانێکی وەک پوویان و ئەحمەدزادە بوو.
کردن��ی  ش��رۆڤە  و  چاوپێداگێڕان��ەوە 
تیۆرییەکان��ی دێب��رێ و چۆنیەت��ی کەڵ��ک 
وەرگرتنی ڕووناکبیرانی ئێرانی لە تیۆرییەکانی 
دێب��رێ لە کات��ی ش��ەڕی چەکدارییەوە لە 
س��ەردەمی پەهلەوی��دا هەت��ا ڕەتکردنەوە و 
ش��ەرمەزار کردنەوەی بزووتنەوەی چەکداری 
و خەباتی ڕادیکاڵ لە س��ەردەمی ئیسالحاتی 
کۆماری ئیسالمیدا، بۆ ڕووناکبیرانی خەباتکاری 

کوردی ڕۆژهەاڵت یەکجار زۆر پێویسته.
ئەگەر ئێمەی کورد به شێوەیەکی مێژوویی 
و ش��یکارانه چاوێک ل��ه ڕەوت��ی گۆڕانکاریی 
سووژەی ڕووناکبیری چەپی ئێرانی لە سەردەمی 
پەهلەویی��ەوە هەتا چل س��اڵ دوای کۆماری 
ئیسالمی بخش��ێنین، دەبینین ئەو سووژەیە لە 
بەرگری کردن له خەباتێکی چەکداریی کوێرانه 
لە سەردەمی پەهلەوییەوە گەیشتووە به داکۆکی 
کردن لە شێوە ڕێفۆرمێکی نەزۆک و بێ بڕست 
لە س��ەردەمی کۆماری ئیسالمیدا. ڕووناکبیری 
چەپ��ی ئێرانی که ل��ە س��ەردەمی پەهلەویدا 
بڕوای به خەباتی چەکدارانە هەبوو، کۆمەڵگای 
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وەک��وو هەڕەمەیەکی زەبەالح��ی بێ جووڵه و 
ناڕەس��ەن دەدیت که دەب��وو به هۆی هێزێکی 
ڕادیکاڵی شۆڕشگێرەوە وە جووڵه بکەوێ. هەمان 
س��ووژەی شۆڕش��گێر لە س��ەردەمی کۆماری 
ئیسالمیدا هێندە بەرەو سووژەیەکی پاستۆریزه 
و سانتی مانتاڵ هەڵخلیس��کا که بێزی لە هەر 
چەش��نه خەباتێکی شۆڕش��گێڕانە دەبێتەوە و 
بەرەوڕوو بوونەوەی ڕادیکاڵ لەگەڵ سیس��تمی 
دڕندەی کۆماری ئیس��المی ب��ه »توندوتیژی« 
حیساب دەکا. ئەم سووژەیە � کە لەو جەمسەرەوە 
هەڵخلیسکاوە بۆ ئەم جەمسەرە � هەم نموونەی 
تێکۆش��ەری سیاس��یی هەیە )وەک فەڕڕوخی 
نیگەهدار( هەم نموونەی نووسەر و ڕووناکبیری 
هەیە )وەک بابەکی ئەحمەدی(. ئەم کەسانەی 
لێرەدا ناویان هات لەڕاس��تیدا هەر دوو ناو نین 
لەناو هەندێک ناوی زۆروزەوەندی دیکە. ئەوانه 
دوو کەسی تیپیکاڵ لە س��ووژەی تێکۆشەری 
ئێرانین کە لە چەپێکی خەست و ئۆرتۆدۆکسەوە 
هەڵخلیسکاون بۆ ڕیفۆرمخوازییەکی حکوومەتیی 

ئەستێور و بێ جەوهەر.
ئەگەر مەیلی ئۆرتۆدۆکس��ی ئەو سووژەیە 
بەر له شۆڕش��ی س��اڵی پەنج��ا و حەوت لە 
نامیلکەکان��ی پوویان و ئەحم��ەدزادەدا خۆی 
دەردەخا، مەیلی کوێر کردنەوەی هەر مۆدێلێک 
بۆ خەباتی شۆڕش��گێڕانه لەالیەن س��ووژەی 
ڕووناکبی��ری ئێرانییەوە به زەقترین ش��ێوەی 
خ��ۆی، لە ژم��ارەی 12ی گۆڤاری »اندیش��ه 
پویا«دا ب��ه دیار دەکەوێ ک��ه تەرخان کراوە 
به ش��ەرمەزار کردنەوەی بێ ئەم الوئەوالی هەر 
چەشنه خەباتێکی شۆڕشگێڕانه. ئەم ژمارەیەی 
»اندیشه پویا« لە مێژووی ڕووناکبیریی ئێرانیدا 

گرینگییەکی لەڕادەبەدەری هەیە. 
لەم گۆڤارەدا بە بیان��ووی خوێندنەوەیەکی 
ڕەخنەگرانەی مێ��ژووی جەریانی چەپ بەر لە 
شۆڕش��ی 57، دروستی و شوێندانەر بوونی هەر 
چەش��نه خەباتێکی شۆڕشگێرانه لە داهاتووشدا 
ڕەت دەکرێتەوە. سەردێڕی ئەم ژمارەیە بریتی یه 
لە »فداییان جهل«. دیارە ئەم سەردێڕە لە پلەی 

یەکەمدا ئاماژەی بۆ ڕێکخراوی فەداییانی خەڵق 
دەکرد و لە پلەی دووەمدا هەموو ئەو کەسانەی 
کە بڕوایان به خەباتی شۆڕشگێڕانە هەیە به نەزان 
و گەمژه و کاڵف��ام ناو دەهێنا. هەر لە دووتوێی 
ئ��ەم باس وخواس��انەدا بوو ک��ه ڕووناکبیرێکی 
ناوبەدەرەوەی وەک باب��ەک ئەحمەدی که بەر 
له ش��ۆڕش داکۆکی لە خەباتی شۆڕش��گێڕانە 
دەکرد، تۆبه و ش��ەرمەزاریی خۆی لەم ڕابردووە 
به ئاشکرا ڕاگەیاند. ئەم باس وخواسانه بە ئاشکرا 
تەعبیریان لە چەشنه وەرچەرخانێکی پارادایمی 

لەناو ڕووناکبیرانی ئێرانیدا دەکرد.
ڕاستییەکەی ئەوەیە سەرەڕای هەموو ئەو 
پێوەندییان��ەی ڕووناکبیری کوردی ڕۆژهەاڵت 
لەگەڵ جەریانی ڕووناکبیریی ئێرانیدا هەیەتی، 
تێگەیشتنی ڕووناکبیری کورد هەم لە خەباتی 
چەک��داری و هەم لە خەباتی ڕیفۆرمیس��تی 
جیاوازی��ی بنەڕەت��ی و جەوهەری��ی لەگەڵ 
تێگەیشتنی ڕووناکبیری فارسدا هەیە و هەبووە. 
ئێمە نە لە ڕابردوودا وەکوو ستراتێژی چاومان له 
خەباتی چەکداری کردووە، نە ئێستاش پێمان 
وایه بەرخۆدانی شۆڕشگێڕانە تابۆ و حەرامێکی 
سیاس��ییە. ئێس��تاش ک��ه ڕیفۆرمخوازی��ی 
حکوومەتی به جووڵەیەکی ئەس��تێور دەزانین، 
وا نییه بڕوامان به خەباتی مەدەنیی شوێندانەر 
نەبێ. بەاڵم ئەوەی تێگەیشتنی ئێمە لە خەباتی 
مەدەنی له تێگەیشتنی بەشێک لە ڕووناکبیرانی 
ئێرانی و لە ئیسالح تەڵەبی جیا دەکاتەوە ئەوەیە 
ک��ه ئێمە هۆی نەزۆک بوون��ی ڕیفۆرمخوازی 
دوای دووی جۆزەردان��ی 1376 دەگێڕین��ەوە 
ب��ۆ دانانی داینەمۆی ئەو جووڵەیە لەناو خودی 
ستراکتۆری ڕێژیمی ئیسالمیدا. دواتر ئەو بابەتە 
بەتەسەلی شی دەکەینەوه، ئێستا ئاوڕێکی دیکە 
لە ڕێژێ دێب��رێ و تیۆرییەکانی و چۆنیەتیی 
شوێندانانی لەسەر سووژەی ڕووناکبیری ئێرانی 
هەم لە س��یما چاالکەکەیدا و هەم لە س��یما 

پاسیڤەکەیدا دەدەینەوە.
هەر وەک باس��مان کرد کتێبێکی دێبرێ 
کە بە خەس��تی کاری کردە سەر بزووتنەوەی 
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چەکداری لە ئێران بریتی بوولە »شۆڕش لە ناو 
شۆڕشدا«. زۆریەک لە تیۆرییەکانی نامیلکەکانی 
پوویان و ئەحمەدزاده، وەرگێڕدراوی ڕستەکانی 
ئ��ەو کتێب��ەی دێبرێ ب��وون. ئ��ەو خەباته 
چەکداریی��ەی لە ئاخروئۆخ��ری دەیەی چلی 
هەتاوی لە س��یاهکەلەوە دەس��تی پێ کرد و 
دواتر هەتا ڕادەیەک کێش��رایه ناو ش��ارەکانی 
ئێران، ش��وێنیان لەو نامیلکانەوە وەردەگرت. 
بەاڵم دێبرێ دواتر کتێبێکی دیکەی نووس��ی 
کە لە حوکمی پەشیمان بوونەوە لە کتێبەکەی 
پێشووی واته »شۆڕش لەناو شۆڕشدا«بوو. ناوی 
کتێبی دواتری دێبرێ »ڕەخنە گرتن لە چەک« 
بوو. دێب��رێ لەم کتێبەیدا بۆچوونەکانی خۆی 
دەرحەق به داکۆکی کردن لە خەباتی چەکداریی 
بەتەواوی ڕەت کردەوە. یەکەمین ڕووناکبیری 
چەپی ئێرانی کە بەئاش��کرا ش��وێن وەرگرتنی 
خ��ۆی لە کتێبی دووەمی دێبرێ دەرخس��ت 
محەممەدی موختاری بوو. موختاری لە قەتڵه 
زنجیرییەکاندا وەبەر هات و بەهۆی مەئموورانی 
کۆماری ئیس��المییەوە گیانی لێ ئەستێندرا. 
موختاری لە کتێبێکی خۆیدا )انس��ان در شعر 
معاص��ر( خەباتی چەک��داری ڕەت کردەوە و 
هەڵیکوتای��ه س��ەر ئەحمەدی ش��املوو وەک 
ش��اعیر و ڕووناکبیرێک که بڕوای بەم چەشنه 
بزووتنەوەیە هەیە و به شێعرە حەماسییەکانی 
بڕەو به خەباتی چەکداری دەدا. موختاری لەم 
هەڵکوتانەیدا ناوی کتێبی دووەمی دێبرێی هێنا 
و جگە لە شاملوو خەباتکارانی شۆڕشگێڕی بەر 

لە شۆڕشی 57یشی بە خەتابار زانی. 
ش��املوو کاتێک ئەو کتێب��ەی موختاریی 
خوێندبووەوە گوتب��ووی خۆزیا موختاری هەر 
بەتەنیا غەدری لە من کردبا بەاڵم غەدری لەو 
خەباتکاره لەخۆب��وردوو و گیان بەخت کردووانه 
نەکردبا. بیس��ت س��اڵ دوای ئەم نووسینەی 
موختاری هەر لەم گۆڤارەی »اندیش��ە پویا«دا 
چەندین وتار نووس��ران کە ش��املوویان وەک 
کەسێکی فێڵباز و درۆزن شەرمەزار دەکردوە. 
ئەوە نیشانی دەدا کە بەشێک لە ڕووناکبیرانی 

ئێرانی ڕاش��کاوانه بڕیاری��ان داوە تەنانەت بە 
نرخی ڕەش کردنەوەی ناوی ناودارانی خۆشیان 
بێ،  نەهێڵن بیرۆکەی خەباتی شۆڕشگێڕانه لە 

ئێرانی ئەمڕۆدا پەرە بستێنێ.
دەک��رێ بڵێین مێ��ژووی تێگەیش��تنی 
ڕووناکبی��ری چەپی ئێرانی لە چەمکی خەبات 
� لە یەکێک لە خەتەکانی خۆیدا � و لە ماوی 
شێس��ت س��اڵی ڕابردوودا لە کتێبی یەکەمی 
دێبرێوە دەستی پێ کرد و گەیشت به کتێبی 
دووەمی دێب��رێ. ئەوە داس��تانی هێڵێک لە 
پانتاییی سیاس��ەت و ڕووناکبیریی ئێرانیدا بوو 
که به حەماسەوە دەستی پێ کرد و به تراژێدی 
دڕێژەی کێشا و بە داڕمانێکەوه کۆتایی پێ هات. 
یەکێ��ک لە دەاللەتەکانی ڕاس��ان ئەوەیە 
که س��ووژەی ڕووناکبیر و سیاس��یی کورد به 
شێوەیەکی سەربەخۆ چاو لە پێداویستییەکانی 
خەبات��ی ئازادیخوازانەی کوردس��تان دەکا و 
ئەو نوس��خەیەیەی لە تاران و لە ناوەندەکانی 
پێوەندیدار به دەزگا حکوومییەکان بۆ شێوازی 
خەباتی سیاسی دەپێچرێتەوە، لە کوردستاندا به 
واڵمدەر نازانێ. سووژەی سیاسی و ڕووناکبیری 
کورد هەم لە س��ەردەمی پەهلەویدا و هەم لە 
سەردەمی کۆماری ئیسالمیدا شێوەی خەباتی 
خۆی به گوێرەی داخوازییەکانی هەل ومەرجی 
کۆمەڵگای خۆی دیاریی کردووە و دیاری دەکا. 
ئەو نوسخەیەی ناس��یۆنالیزمی ناوەندخواز لە 
تارانەوە یان تەنانەت لە پێگەی ئۆپۆزیسیۆنەوە 
بۆ کوردستانی بەڕێ دەکا بێ  هیچ دڕدۆنگییەک 
بۆ ئەس��تاندنەوەی جەوهەری شۆڕشگیڕانە و 
پتانس��ییەلی خەباتکارانەی بزووتنەوەی کورد 
گەاڵڵه کراوە. ڕاس��ان ب��ەم پێش گریمانەیەوە 
گەاڵڵەی بۆ دادەڕێژرێ، کە ئێمە دەبێ خۆمان 

نوسخەی خەباتی خۆمان بپێچینەوە.
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ئێمە و شەقام 

ژاکان سنەیی

ئاماژه
ئەم ڕستەیەی کە دێموکراسی لە سندۆقی دەنگدانەوە مسۆگەر ئەبێت، ڕستەیەکی ڕێفۆڕمخوازانی ئێرانە کە 

بەردەوام هەوڵیان داوە بەم دەستەواژەیەوە خەڵک بخاڵوێنن. ئەمەشیان وەک هەنێ هەوڵی بێ بنەمای دیکەیانە 
وەک ئەوەی کە ئێمە لە نێوان خراپ و خراپتر ڕێگەیەکمان نیە بێجگە هەڵبژاردنی خراپەکە و زۆر نموونەی 
لەم چەشنە کە هەوڵی ئەم وتارە نە دەرخستنی سیمای ڕاستەقینەی ڕێفۆڕمخوازانە و نە دەرخستنی گرنگیی 

هەڵبژاردن و سندۆقی دەنگدان، بەڵکوو هەوڵێکە بۆ بەهەند وەرگرتنی شەقام وەک شوێنێکی عەینی بۆ دەربڕینی 
ناڕەزایەتی بەرانبەر هەر جۆرە ڕژێمێکی دیکتاتۆڕ هەروەها وەسەرخستنی مەدەنییانەی ناڕەزایەتی.
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ئێمه نە لە واڵتێکی ئازاددا دەژین نە سیستەمێکی 
دێموکراتی��ک حوکمڕانیمان بەس��ەردا دەکات، 
بەڵک��وو لە دۆزەخێک بەناوی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و 
لە ئێرانێکی دۆزەخی تر دەژین، کەوایە با لەس��ەر 
ئەرزی واقیع قس��ە بکەین و هەڵوێس��تەکانمان 
لەم س��ۆنگەیەوە بێت. ئەوەی ڕاستی بێ تەنانەت 
لە واڵتە ئازاد و لیبڕالەکاندا هێش��تا شەقام ڕۆڵی 
سەرەکی ئەگێڕێ و هێشتا خەڵک وەک ئیمکانێک 
بۆ چەس��پاندنی مافە زەوتکراوەکانیان کەڵکی لێ 
وەرئەگ��رن. بۆیە ب��اس کردن لەهەر چەش��نە 
گۆڕانکاریی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و بگرە تەنانەت 
هونەریش بە بێ لەبەرچاوگرتنی شەقام بێ مانایە 
و ئەگەر له باری مەعریفی و فەلسەفییەکەش��ی 
قووڵ بینەوە ش��ەقام خۆی سووژەیە نەک ئۆبژە و 
هەموو ئێلێمان و پێکهاتەیەکی شەقام بەشێکە و 
تەنان��ەت وەک ئەندامێکی کۆمەڵگا خاوەن ئەکتە 
و نەک شوێنێکە بۆ کۆکردنەوەی هێزی جەماوەر 

بەڵکوو هاندەرە بۆ هەر چەشنە بزووتنەوەیەک.
زۆرن ئەو شەقامانەی لە یەک سەدەی ڕابروودا 
ناویان لە مێژووی بزووتنەکاندا تۆمار کراوە و بوون 
بە پێناسە و شوناسی مرۆڤی سەردەم. هەر لێرەوە 
کە گرنگە هێزی شەقام جیددی وەربگرین و نابێ 
فەرام��ۆش بکەین ئەوەی ش��ەقامی لە کۆنتڕۆڵدا 
بێ )لێرە مەبەس��تم ڕای گشتیە( لە هەر چەشنە 
دانوستان و گوشارێکا بااڵدەستە و بەرگی براوەی 

مەیدانی سیاسییە. 
مانگرتن وەک هەوڵێک بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین 
دژ ب��ە ڕژێم��ە پاوانخواز و دیکتات��ۆرەکان، بڕێ 
جار تەنانەت لە واڵتە دێموکراتەکانیش��دا، خاوەن 
مێژوویەکی کۆنە. بەتایبەت لە س��ەدەی بیستەم 
بەمالوە ش��ێوازێکی نوێ ل��ە خەباتی مەدەنی و 
جۆرێ��ک ناڕەزایەتیی سیاس��ییە و لە زۆرێک لە 
واڵتان��دا وەک کولتوورێکی باو، دژوارترین جۆری 
ناڕەزایەتیی��ە دژ بە دەس��ەاڵتداران کە لە الیەن 
چاالکان��ی مەدەنییەوە چ بە ش��ێوەی مانگرتنی 
تاک یان بە ش��ێوەی گشتی بۆ جێبەجێ کردنی 
داخوازییەکان ئەنجام ئەدرێ. کوردیش بەردەوام 
وەک نەتەوەیەک لە هەر چوار پارچەی کوردستان 

بۆ ناڕەزایەتی دژ بە داگیرکەرانی کوردس��تان لە 
درێژەی خەباتی چەکداریی خۆیدا دەیان مانگرتنی 
سەرانسەریی ڕێکخستوە کە زۆربەیان لە مێژوودا 

تۆمار کراون.
خەباتی مەدەنییانە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، 
بەتایب��ەت پ��اش شۆڕش��ی ئیس��المی، لە چاو 
ناوچەکان��ی دیکەی ئێراندا خ��اوەن مێژوویەکی 
تایبەتە. ه��ەر لەیەکەم ڕۆژەکان��ی دامەرزاندنی 
کۆماری ئیس��المیدا، کۆچی مێژووییی ش��اری 
مەریوان و پشتیوانیی شارەکانی دیکەی کوردستان 

نموونەیەکی بەرچاوە لەو هەوڵە مەدەنیانەیە.
خەڵک��ی کوردس��تان ل��ە پەن��ای خەباتی 
چەکداریی باشدا توانیان لە هێزی مەدەنی وەک 
ئێمکان و زەرفیەتێک بۆ داواکارییەکانیان کەڵک 
وەرگرن و ت��ا دەهات ئەو چاالکییانە بەردەوام لە 
قەوارە و شێوازی جۆراوجۆردا خۆی دەردەخست. 
جیاوازییەک لە نێ��وان ئەکتی مەدەنیی خەڵکی 
کوردس��تان لەگەڵ بەش��ەکانی دیکەی ئێراندا 
دەبین��درا و  هەموو مانگرتنەکانی کوردس��تان و 

ناڕەزایەتییەکان مانادار بوون.
 ئەتوانین بێژین کوردستان مەکۆی خەباتی 
مەدەنی لە ئێراندا بوە، تەنانەت بەش��داری کردن 
یان نەکردن ل��ە هەڵبژاردنەکاندا. وەک لە خولی 
چوارەمی س��ەرۆککۆماریدا، خەڵکی کوردس��تان 
لەبەر ڕقێک لە ڕەفس��ەنجانی بووی��ان، دەنگیان 
ب��ە بەرانبەرەک��ەی دا. هەڵس��ووکەوتی خەڵکی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەچاو شوێنەکانی دیکەی 
ئێران��دا جیاواز ب��ووە و ئەمەش ئاس��اییە و ئەو 
هەاڵواردنە ڕەگەزی و مەزهەبییە لە کوردس��تاندا 
وای ک��ردووە ک��ە داواکارییەکانیش جیاواز بن و 
بەداخەوە لە کاتە هەستیارەکاندا، شارەکانی ئێران 
هیچکات بەهانای خەڵکی کوردستانەوە نەهاتوون 
و کێشەکانی کوردس��تانیان لەدەرەوەی کێشەی 
خۆیان زانیوە و تەنانەت ڕۆشنبیرەکانیش��یان بە 
نیس��بەت زوڵمێک لە کوردس��تاندا بەرەو ڕووی 

خەڵک بۆتەوە، بێدەنگییان هەڵبژاردووە.
ئەو شۆڕشە جەماوەرییە کاتی شەهیدکردنی 
»ش��وانە قادری« ل��ە الیەن هێ��زە ئەمنییەکانی 
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کۆماری ئیس��المی یان ئەو مانگرتنە بۆ شەهید 
»فەرزاد کەمانگەر« کە سەرانس��ەری کوردستانی 
تەنیبوو لەو نموونانەن کە بەداخەوە کوردس��تان 
تەنها خ��ۆی بەڕێوەی ئەبرد، ب��ەاڵم وەک خۆی 
ئەزموونێکی سەرکەوتوو بوو لە چاالکیی مەدەنیی 
ڕۆژهەاڵت و ل��ە مێژووی بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتدا 
تۆم��ار ک��را. ئەگەرچ��ی بەهەمان ش��ێوەش لە 
شۆڕش��ە بەرفراوانەکەی ساڵی 88 پاش نۆیەمین 
هەڵبژاردنی سەرۆککۆماریی کە ئەو ساختەکارییە 
و دەس��تبردنە ناو دەنگی دەنگ��دەران بووە هۆی 
ناڕەزایەتیی خەڵکی ئێران، بەاڵم سەرەڕای ئەوەی 
سەرانسەری ئێران چاوی لە ناوچە کوردنشینەکان 
بوو کەچی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان هیچ 
پەرچەکردارێکی بەنیسبەت ئەو ڕووداوانە نیشان 
نەدا کە دواتر لێکۆڵەرانی سیاسی پێیان وابوو کە 
ئاسایییە خەڵکی کوردس��تان خۆی ناخاتە داوی 
نێ��وان دوو باڵ��ی بناژۆخ��واز و ڕێفۆرمخوازەوە و 
کێشەی کورد و کوردستان قووڵتر لەو شەڕەیەکە 
ئەو دوو باڵە سازیان کردووە و هەر دوو ال نیشانیان 
داوە کە لە کاتێکدا دەس��ەاڵتیان بەدەستەوە بووە 
وەک پرۆژەیەکی ئەمنی لە کوردستانیان ڕوانیوە. 

ئەو ناڕەزایەتییانەی ئەم دوایییەی ئێران و ئەو 
شەپۆلەی لە ڕێبەندانی ساڵی 96 لە الیەن چینە 
جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگای ئێرانی لە زۆرتر لە سەد 
ش��ار کەوتە ڕێ، بە جۆرێک ب��وو کە هەر جۆرە 
مەشروعیەتێکی لە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی 
س��ڕیەوە، تا ڕادەیەک کە کاربەدەستانی کۆماری 
ئیس��المی کەوتنە قەیرانی دەس��ەاڵتدارییەوە و 
زۆری نەماب��وو ئ��ەو هەواڵنە ب��ە ئەنجام بگات و 
کۆتایی بە نزیک چوار دەیە زوڵم و زۆری کۆماری 
ئیس��المی بێت. بەاڵم چی بوو و بۆچی بە ئەنجام 
نەگەیشت و ناڕەزایەتییەکان درێژەی نەبوو جێی 
تێڕامانە و دەبێ لەسەری بکۆڵینەوە. لەم ناوەشدا 
پرس ئەوەیە کە بە ئەزم��وون بۆمان دەرکەوتووە 
سەرجەم ناڕەزایەتییەکان لە ناوچە کوردنشینەان 
لەگ��ەڵ نارەزایەتییەکان ل��ە ناوچەکانی دیکەی 
ئیران��دا هاوکات نەبووە. بە پێچەوانەکەش��ی هەر 
کات ناڕەزایەتییەکی سەرانسەری لە ئێران ڕویداوە 

جمووجووڵێکی وا لە کوردستان نابیندرێ.
ئێس��تا پرس ئەوەیە کە ئایا دەتوانین بڵێین 
کە تاکی کورد بەو ئاس��تە لە وشیاری گەیشتووە 
کە چیدی نابێتە داردەس��تەی دوو باڵی سیاسی 
لە ئێران کە دواتر کێش��ەکانیان بەس��ەر کوردا 
هەر دەش��کێننەوە و ئەم شەڕە شەڕی ئەوان نیە 
و ش��ەڕی کورد شەڕی شوناس��ی نەتەوایەتییە 
لەگەڵ شوناس��ێک کە خۆی بە بااڵدەست ئەزانێ 
و نەتەوەکانی دیکە دەستەمۆ ئەکات. ئایا ئەتوانین 
بڵێین ئێس��تا کورد پاش تاقی کردنەوەی هەموو 
ڕێگاکان بەو ئەنجامە گەیشتووە کە مسۆگەرکردن 
و چەس��پاندنی مافەکانی تەنها ب��ە مافی دیاری 
کردن��ی چارەن��ووس و خۆبەڕێوەبەری جێبەجێ 

ئەبێت. 
ئێستا لە دۆخێکدا دەژین کە کورد پاش چل 
س��اڵ لە تەمەنی کۆماری ئیسالمی هیچ ڕۆڵێکی 
ل��ە بەڕێوەبردنی کار و بارەکان��دا لە  ئێران نییە. 
ئەم��ە لە کاتێکدایە کە هی��چ حیزبێکی کوردی 
ڕێگەی پ��ێ نادرێ بە ش��ێوەی فەرمی چاالکی 
و تەنانەت نوێنەرایەتیی ش��ەقامی کوردی بکات. 
ئ��ەوەی لەپەرلەمانیش بە ناوی نوێنەری کوردەوە 
هەیە سەرجەم نوێنەری ڕژێمی تارانن و گوێڕایەڵی 

دەسەاڵتی ناوەند.
  لەم حاڵەتەدا کورد دەبێ چۆن دانوس��تان 
لەگەڵ تاران بکات و چۆن لەگەڵ ئۆپۆزیس��یۆنی 
ناوەوە و دەرەوی ئێران مامەڵە بکات؟ دەبێ بە چ 
گوتارێک بکەوێتە دانوستان. ئەو هەموو ئەزموونەی 
ئەم چەن ساڵەی کۆماری ئیسالمی نیشانی داوە 
کە نە کۆماری ئیسالمی و نە ئۆپۆزسیۆنی دەرەوە 
دانیان بە مافی کورددا نەناوە. ئەمەش بەش��ێکی 
ئەگەڕێت��ەوە بۆ پەرتەوازەیی و یەکدەنگ نەبوونی 
هیزی کوردی بە هەموو حیزبەکانیەوە و هەروەها 
یەک گوتار نەبوون و سەر لێ شێواویی کۆمەڵگای 
کوردی لە ڕۆژهەاڵت��دا. ئەگەرچی باش دەزانین 
ل��ە ئەگەری یەکدەنگ بوون و یەک هەڵوێس��ت 
بوونی کۆمەڵگای کوردی، رەنگە دەس��ەاڵتداران 
دیس��ان هەر ملکەچی ویس��ت و داخوازییەکانی 
کوردس��تانییان نەبن، بەاڵم ب��ە ئەزموون بۆمان 
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دەرکەوتووە کە هەر کات حیزبەکان بەهێز بوون 
و چاالکان��ی مەدەن��ی لە ناوەوە پڕهەڵوێس��ت و 
شێلگیرانەتر هەڵس��وکەوتیان کردووە بە واتایەک 
هێزی ش��ار و شاخ بەیەک ئاراس��تە و لەوپەڕی 
تواناکانیان��دا دەرکەوتوون، دەس��ەاڵتی تاران بە 
جۆرێکی تر لە دۆزی کوردی ڕوانیوە. نموونەیەکی 
بەرچ��او کە لەم دواییان��ەدا ڕووی دا کاتێ 17ی 
خەرمانانی ساڵی 97 سێ چاالکی سیاسیی کورد 
ڕامین حوسەین پەناهی، زانیار و لوقمان مورادی لە 
سێدارە دران و هاوکات بنکەی دوو الیەنی حیزبی 
دێموکرات لە کۆیە لەالیەن س��وپای تیرۆریستی 
پاس��دارانەوە مووش��ەکباران کرا، ئ��ەم ڕەفتارە 
قیزەونانەی کۆماری ئێسالمی بووە هۆی تووڕەیی 
و ناڕەزایەتیی خەڵکی کوردستان. بەجۆرێک لەسەر 
داوا و بەیانییەی س��ەرجەم حیزبە کوردییەکانی 
ڕۆژهەاڵت، ڕۆژی 21ی خەرمانان وەک مانگرتنی 
سەرانسەری دەسنیشان کرا. سەرەڕای تۆقاندن و 
چاوترس��اندنی خەڵک و چاالکانی مەدەنیی کورد 
و پڕۆپاگەن��دەی زۆرەوە، وەک بینیمان نەوەد لە 
س��ەدی خەڵکی کوردس��تان لە مانگرتنێکی بێ 
وێنەدا کار و چاالکییەکان��ی خۆیان ڕاگرت. ئەم 
مانگرتنە بەجۆرێک دەنگدانەوەی بوو کە تەنانەت 
بەرپرس��انی کۆماری ئیس��المی و ی��ەک لەوانە 
س��ەردار ڕەجەبی، فەرماندەی س��وپای ناوچەی 
کوردس��تان لە پرێس کۆنفڕانسێکدا وەک گلەیی 
و گازندە لە خەڵکی کوردستان دانی بەو مانگرتنە 
چاوەڕوانک��راوەدا نابوو. ئەمەش دەری دەخات کە 
هێزی مەدەنیی کورد ل��ە تۆپخانەکانی کۆماری 
ئیس��المی دەنگدارترە و هێشتا خەڵک بە حیزبە 

کوردستانییەکان وەفادارن.
ئەم ب��ە دەنگەوە چوونەی حیزبەکوردییەکان 
لە الیەن خەڵکەوە بێ گومان ئەرکی حیزبەکانی 
قورستر کردووە و خەڵک چاوەڕێی پرۆژە و پالنی 
گونجاوتریان ل��ێ ئەکەن و چاالکییە فەرهەنگی، 
سیاس��ی و تەنانەت نیزامییەکان دەبێ لە ئاست 
چاوەڕوانیی خەڵکدا بێت. هیزی نیزامی نەک وەک 
ئەوەی لە ئێراندا وەک هێزێکی سەرکوتکەر هەیە، 
بەڵکوو هێزی نیزامیی کورد هێزێکە بۆ پاراستنی 

خەڵک و وەک هێزێکی ڕزگاریدەر چاولێ ئەکرێ 
و دەب��ێ ئەمەش بزانین کوردس��تان ئێس��تا و 
زۆرتر لە هەمیش��ە لە دۆخێکی نائاساییدا دەژی. 
داگیرکەران تۆختر ل��ە جاران  وەک کۆلۆنیالیزم 
و ژێردەستە چاو لە کوردستان ئەکەن بۆیە دەبێ 
ک��ورد خۆی بە هەندێ قس��ەوە نەخاڵوێنێ و لە 
پەنای پتەو کردنی هێزی مەدەنی، هێزی نیزامی 

و باڵی نیزامیی قایم تر و بەهێزتر بێت.
ناسیۆناڵیسم وەک میوەی سەردەمی مودێڕن 
هێشتا بەرەیەکی ئەتۆی بۆ کورد نەبووە و زۆربەی 
واڵتان لەم هەلە بۆ گەیش��تن ب��ە ئامانجەکانیان 
کەڵکیان وەرگرت و کورد بەو هەموو بەرەنگاری و 
بزووتنەوەیەوه تا ئێستا نەیتوانیوە دۆزی خۆی یەکال 
بکاتەوە. راستە هەندێ هۆکار و بەربەست هەیە کە 
بڕێکیان لەدەرەوی ئێرادەی نەتەوەی کورددا بووە، 
بەاڵم بڕێکیش��ی ڕووبەڕووی بزووتنەوەی کوردی 
ئەبێتەوە ک��ە ئەمەش دەبێ نوخبەی سیاس��ی 
و قەڵەم بەدەس��تانی کورد بە دەیان پەرتووک و 
وتار لەسەری بکۆڵنەوە و الیەنەکانی دەربخەن کە 
بەداخەوە لەم بوارەش��دا کورد کەمتەرخەم بووە و 
ئارشیو و کتێبخانەی کوردی بۆش و بەتاڵە. وەک 
چۆن مێژووەکەی کە ڕۆژهەاڵتناسان یان ئەویدی 
و نەیارانی بۆیان نووس��یوە، ڕەنگە چاوەڕوانی ئەوە 
بین کە هەر ئەم��ەش دیتران بۆمانی بکەن و لە 
ئەنجام��دا دیترانیش مافی خۆمان دوودەس��تی 
پێشکەش��مان بکەن. ئەوەی ڕاس��تی بێت وەک 
ئەرک لەسەر حیزبەکانە کە لە نەبوونی هەرچەشنە 
دەزگا و ڕێکخراوەیەکی کوردیدا، هەلێک بۆ قەڵەم 
بەدەس��تان بڕەخس��ێنن و ئاوڕێکی جیددی لەم 

کێشەیە بدەنەوە.
لە کوردستاندا هێشتا هیچ بنەمایەکی فیکری 
کە ناسیۆنالیسمی کوردی تێیا تیۆڕیزە بکەینەوە 
لەئارادا نییە و هەرچی هەیە تەنها هەنێ هەست 
و نەستی کرچ و کاڵە. پێویستە لەم ناسیۆناڵیسمە 
بەدەویە بەرەو ناسیۆناڵیسمێکی عەقاڵنی هەنگاو 
بنێ��ت. ڕاگرتنی هێزی ش��ار) باڵ��ی مەدەنی( و 
شاخ )باڵی نیزامی( و هاوسەنگییەک لە نێوانیاندا 
دەتوانێ بزووتنەوەی کوردی بەرەو پێشەوە ببات.



ئاماژه
ڕۆژی 9ی جوالی 2٠19 کوردستانیانی دانیشتووی ئۆرووپا، خۆپیشاندانێکی به رینیان له  شاری بروکسێل 
وه ڕێخست. له م خۆپیشاندانه دا که  به  ده سپێشخه ریی ده زگای ڕێکخستنی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی 

ئێران له  ده ره وه ی واڵت ئاماده  کرابوو، هه زاران که س به شدارییان کرد. به  وته ی زۆر له  چاودێرانی 
سیاسی، ئه م خۆپیشاندانه  یه که م خۆپیشاندانی به رینی کوردی ڕۆژهه اڵته  که  له  ده ره وه ی واڵت به ڕێوه  

ده چێت، بۆیه  ناوی ڕاسانی تاراوگه ی لێ نرا. له م کورته  وتاره دا هه وڵ ده درێت که  تیشک بخرێته  سه ر ئه م 
خۆپیشاندانه  که  به  ڕای نووسه ر خاڵێکی وه رچه رخانه  له  خه باتی کوردانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان له  ئۆرووپا 

و ده کرێت وه کوو سه ره تایه ک بۆ به  ئۆرووپایی کردنی دۆزی کوردی ڕۆژهه اڵت چاوی لێ بکه ین. 

ڕاسانی تاراوگه  

 
ئاسۆ ساڵح
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کوردی دیاسپۆرا
وشه ی دیاس��پۆرا به  ڕای ڕاجێرز بروبه یکێر )2٠٠5( 
ده کرێ له  س��ه ر ئه ساسی س��ێ ئێلێمێنت پێناسە 

بکرێت: 
1 دیاسپۆرا ژینگه یه که ، واته  شوێنێکه  که  کۆمه ڵێک، 

کۆمه ڵگایه ک یان کامیۆنیتییه ک تێیدا ده ژین.
2 ل��ه و ژینگه یه  و له  ناو ئ��ه و کۆمه ڵگایه  مەیلێک 
)گرایشێک( به ره و نیشتمان هه یه ، نیشتمانێک که  له  

جیهانی ڕاستیدا بوونی هه یه  یان نا.
3 ئه م کۆمه ڵگایه  له م ژینگه یه  له  الیه ن کۆمه ڵگای 

خانه خوێوە گه مارۆ دراوه . 
به  پێی ئه م س��ێ ئێلێمێنته ، ده کرێ بڵێین که  
هه ر جۆره  په نابه رییه ک )واته  دوور که وتنه وه  له  زێد و 
په نابردن بۆ واڵتێکی بیانی( نابێته  هۆی دروست بوونی 
دیاسپۆرا. هه ر به و پێیه  دیاسپۆرا به  مانای کۆمه ڵگای 
په نابه ره کان نییه . زۆر کۆمه ڵگای په نابه رمان هه یه  که  

ناتوانین ناوی دیاسپۆرایان لێ بنێین.
دیاس��پۆرا ل��ه  الی��ه ن کۆمه ڵێک ل��ه  په نابه ر 
)دوورکه وتوو له  زێد و نیشتمان( دروست ده بێت که  
هێشتا پێوه ندییه کانیان له گه ڵ نیشتمانیان نه پچڕاوه ، 
ئه و پێوه ندیه  له  سه ره تادا پێوه ندییه کی عاتیفییه ، ئه و 
که سانه  هه ستێکی زۆر به هێزیان بۆ نیشتمانه که یان 
هه یه ، به  بێ له به رچاوگرتنی ئه وه ی ئه و نیش��تمانه  
واڵتێکه  )ب��ه  مانای بوونی ده وڵ��ه ت و چوارچێوه ی 
دیاری ک��راوی جوغرافیایی-سیاس��ی( له  جیهانی 
ڕاس��تی دا یان نا. ئه م کۆمه ڵگایه ، هه ستی نیشتمان 
دۆس��تییه که یان له  ڕێگه ی به ش��داریی چاالکانه  له  
چاالکییه  سیاسییه کاندا که  له  کۆمه ڵگای خانه خوێ 
به ڕێوه  ده چێت، پێش��ان ده ده ن. کۆمه ڵگای دیاسپۆرا 
هه وڵ ده دات که  له  پرۆس��ه ی سیاسیی کۆمه ڵگای 
خانه خوێدا به ش��دار بێت و ل��ه  ڕێگای کاریگه ری له  
پرۆسه ی بڕیارداندا، بتوانن کاریگه ریه کی پۆزیتیڤیان 
بۆ دۆزی نیشتمانه که یان هه بێت. ئه وان هه وڵ ده ده ن 
ک��ه  بارودۆخی سیاس��ی، کۆمه اڵیه ت��ی و ئابووریی 
نیشتمانێک به ره و باشی بگۆڕن که  له وانه یه  قه ت بۆ 

ئه و نیشتمانه  نه گه ڕێنه وه . 
دی��اره  ده ک��رێ ئێلێمێنتێک��ی چواره میش به  
ته عریفه ک��ه ی ڕاجێرز زیاد بکه ی��ن و ئه ویش بوونی 

ده رفه ت��ه  ل��ه  کۆمه ڵگای خانه خوێدا ب��ۆ کۆمه ڵگای 
دیاس��پۆرا ک��ه  بتوانن کاری سیاس��ی و چاالکییان 
هه بێت. ئه و ده رفه ته  ده کرێ ده رفه تی سیاس��ی واته  
ئازادیی چاالکیی سیاسی بێت یان ده رفه تی ئابووری، 
واته  ئه ندامانی کۆمه ڵگای دیاسپۆرا تواناییی ئه وه یان 
هه بێت که  بتوانن چاالکیی خۆبه خشانه یان هه بێت. 

کورد له  ده ره وه ی واڵت و به  تایبه ت له  واڵتانی 
ئۆروپایی کۆمه ڵگایه کی دیاسپۆرایییه ، بۆیه  زۆر ڕاسته  
ئه گه ر وشه ی دیاسپۆرا بۆ کورد به کار ببه ین. واته  ئه و 
کوردانه  که  له  ئۆرووپا ده ژین هه ستێکی زۆر به هێزیان 
بۆ نیش��تمانه که یان هه یه . ئ��ه وان و به ره ی دواتریان 
)منداڵه کانیان( هه وڵ ده ده ن له  پرۆس��ه ی سیاسی و 
پڕۆسه ی بڕیاردانی واڵتانی ئۆرووپاییدا به شدار ببن و 

به و شێوه یە کارێک بۆ نیشتمانه که یان ئه نجام بده ن.
ب��ه  پێ��ی لێکۆڵینه وه یه ک که  د.به هار باش��ه ر، 
س��ه باره ت به  کورد له  دیاسپۆرا بۆ زانکۆی بۆغازجی 
تورکیه  ئه نجامی داوه ، کورده کان له  ئۆرووپا به  هۆی 
چاالکییه کانی��ان و دیاربوونیان��ەوە، وه کوو »گه لێک 
که  باش��ترین رێکخستنی دیاس��پۆراییان له  ئۆرووپا 
هه یه » ده ناسرێن. هه ر له م لێکۆڵینه وه یەدا هاتووه  که  
کورده کان چاالکییه کانیان له  ئۆرووپا وه کوو به شێک 
له  خه باتیان له  کوردستان ده بینن و هه وڵ ده ده ن به و 
شێوهیە  سەرنجی ده وڵه تە ئورووپایییه کان، رێکخراوه  
مه ده نییه کان ومیدیاکان بۆ سه ر دۆزی کورد ڕاکێشن.
وه ک��وو  واڵت  ده ره وه ی  ل��ه   کوردس��تانییان 
ئاوێنه یه ک له  کوردستان، کۆمه ڵگایه کی نایەکدەستە 
وات��ه  پێکهات��ووه  له  گرووپ��ه  جیاجی��اکان، چینه  
جیاوازه کان، ئایینه کان و ئیدئۆلۆژییه کان، به اڵم خاڵی 
هاوب��ه ش له  ناو ئه واندا بوونی شۆناس��ێکی به هێزی 
کوردانه یه  و هه روه ها هه ستێکی تایبه تیان که  بۆ زێد 
و نیشتمانیان هه یه . هه ر ئه وه ش بۆته  هۆی ئه وه ی که  
به  وته ی د.به هار باش��ه ر، وه کوو گه لێک که  باشترین 

رێکخستنی دیاسپۆراییان له  ئۆرووپا هه یه  بناسرێن.

کوردی ڕۆژهه اڵت له  ئۆرووپا و ڕاسانی تاراوگه 
جگه  له و دوو فاکته ره ، واته  هه بوونی شۆناسی کوردی 
و هه ست بۆ نیشتمان، کورد له  ئۆرووپا له گه ڵ کاری 
رێکخراوه یی زۆر ئاش��ناییان هه یه  و زۆربه یان له  ناو 
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حیزبێکی سیاسی یان رێکخراوه یه ک که  نزیکایه تیی 
له گه ڵ حیزبێکی سیاس��ی هه یه ، تا ڕاده یه ک زۆر یا 
ک��ه م، چاالکن. ئه م خاڵه  له  کوردی ڕۆژهه اڵت زۆرتر 
به دی ده ک��رێ، به  تایبه ت که  ده ڕوانینه  نه ته وه کانی 
دیک��ه ی ئێران ل��ه  ئۆرووپا یان به  گش��تی خه ڵکی 
دیکه ی ئێران له  ده ره وه ، کورد زۆرتر له  هه موویان له  

ناو رێکخراوه کان و حیزبه کاندا به شدارن. 
به  پێی هه ندێ سه رچاوه ، ژماره ی کورد له  ئۆرووپا 
به  گش��تی له  نێوان 1  بۆ 2 ملیۆن که سه . هه روه ها 
هه ر به  پێی ئه و سه رچاوانه  )وه کوو ئه نستیتوی کورد 
له  پاریس یان ناوه ندی کۆن-کورد یا هتد( ڕێژه ی ئه و 
کوردانه  که  تا س��اڵی 2٠٠9 له  باکوور به ره و ئۆرووپا 
هاتوون 85 له  سه دی هه موو کورده کانه . واته  ڕێژه ی 
کوردی ڕۆژهه اڵت، باشوور و ڕۆژئاوا به  گشتی 15 له  
سه دی کورده کانی دانیشتووی ئۆرووپا بووه . له وانه یه  
ئێس��تا ئه گه ر هاتن��ی کوردی ڕۆژئاوا پاش ش��ه ڕی 
سووریه  و کوردی ڕۆژهه اڵت که  له م سااڵنه ی دوایی 
دا زۆرتر بووه  پێی زیاد که ین، ئه م ڕێژه یه  ببێته  75-
25، واته  25 له  س��ه دی کورد له  ده ره وه ی کوردی 

ڕۆژهه اڵت، باشوور و ڕۆژئاوان. 
واته  ئه گ��ه ر بڵێین 2 ملیۆن ک��ورد له  ئۆرووپا 
ده ژی��ن، 5٠٠ هه زار که س��یان به  گش��تی خه ڵکی 
ڕۆژهه اڵت، باشوور و ڕۆژئاوان. ئه گه ر ڕاده ی یه ک به  
سێ بۆ هه رکام له  به رچاو بگرین، ده بینین به  گشتی 
165 ه��ه زار کوردی ڕۆژهه اڵت له  ئۆرووپا ده ژین که  
زۆربه یان له  واڵتانی س��کاندیناڤی واته  سوید، نوروێژ، 

فینالند و دانمارک، و هه روه ها ئاڵمان و فه ڕانسه ن. 
له  به شه کانی دیکه ی کوردستان هۆکاری ئه وه ی 
که  کورده کان ڕوویان له  ئۆرووپا کردووه  ته نیا سیاسی 
نه بووه  به ڵکوو ئابووری )هاتنی کورده کانی باکوور پاش 
ش��ه ڕی دووهه می جیهان��ی( و ژینگه ییش )وه کوو 
بوومه له رزه ( بووه . به اڵم هاتن��ی زۆربه ی هه ره زۆری 
ک��وردی ڕۆژهه اڵت بۆ ئۆرووپا به  هۆکاری سیاس��ی 
بووه . بۆیه  زۆر س��ه یر نییه  ئه گ��ه ر له  ناو کورده کانی 
ئۆروووپاش، ڕۆژهه اڵتیی��ه کان زۆرتر چاالکن. ئه وان 
خۆیان له  ناو خه باتێکدا ده بیننه وه  که  له  ده ره وه ش به  

شێوه یه ک درێژه ی هه یه .
ڕاسانی تاراواگه  )خۆپیشاندانه که ی بێلژیک( ئه و 

ڕاستییه ی به  ڕوونی پێش��ان دا که  کوردستانییانی 
ڕۆژهه اڵتی کوردس��تان که  له  ئۆرووپا ده ژین، چه نده  
کۆمه ڵگایه کی چاالکن. به شێکی زۆری ئه و که سانه  که  
به شداری خۆپیشاندانه که  بوون له  ڕێگه ی زۆر دووره وه  

هاتبوون و زۆر ماندوویه تییان چێشتبوو. 
له وانه یه  پرسیار بکرێت که  بۆچی تا پێش ڕاسانی 
تاراوگه  که متر چاالکییه کی سیاس��یی ئاوا به رینمان 
لێیان ده دیت. بۆ وه اڵمی ئه و پرس��یاره  ده کرێ چه ند 
هۆکار ناو ببرێت )له م وتاره دا شوێنی ئه وه  نییه  که  ئه م 
هۆکارانه  لێکبدرێنه وه (. وه کوو: زۆربوونی رێکخراوه کان 
و که متر بوونی کاری هاوبه ش له نێوانیان، بارودۆخی 
سیاس��یی کوردس��تان، بارودۆخ��ی حیزب��ه کان و 

جیابوونه وه کان. 

ڕاسانی تاراوگه  و ده رفه ته کانی ئۆرووپا
یه کێ له و کۆڵه کانه  بۆ کۆمه ڵگای دیاسپۆرا هه بوونی 
ده رفه تی سیاس��ییە. ئه م ده رفه ته  بۆ کورد له  ئۆرووپا 
هه بووه . کۆمه ڵناس توماس ڕێنارد پێی وایه  ده رفه ته  
سیاسیه کانی ئۆرووپا بۆته  هۆی ئه وه ی که  کورده کان 
بتوانن بڕۆنه  نێو سیس��تێمی سیاسیی ئۆرووپا و له و 
ڕێگه یەوە بۆ نیشتمانه که یان تێبکۆشن. ڕێنارد بۆ ئه م 
مه به س��ته  تێرمی »به  ئۆرووپایی کردنی بزوتنه وه ی 

کوردی« به کار ده بات.
هه روه ه��ا لێکۆڵه ر ئێکاری��وس کێللی پێی وایه  
که  سیس��ته می ئۆرووپا چه ندین شوێنی تایبه تی بۆ 
کاری لۆبی هه یه  که  کورده کان توانیویانه  که ڵکی لێ 
وه ربگرن ی��ان خه ریکی ئه و کاره ن، وه کوو پارله مانی 
ئۆرووپا، کۆمیسیۆنی ئۆرووپا، دادگای به رزی ئۆرووپا، 
ش��وورای ئۆرووپا و دادگای ب��ه رزی ئۆرووپا بۆ مافی 
مرۆڤ.  دی��اره  له  لێکۆڵینه وه کان��دا زۆرتر فوکووس 
ده خرێته  س��ه ر کوردی باکووری کوردستان. بۆ وێنه  
ئ��ه وان، به  هۆی بوونی تورکیه  له  ش��ورای ئۆرووپادا 
)نه ک یه کێتیی ئۆرووپا(، چه ندین جار دۆزی خۆیان 

بردۆته  داداگاکان. 
پێویس��ته  ئاماژه ش به وه  بکرێ ک��ه  له  ئۆرووپا 
البیی��ه ک هه یه  که  دژ به  ئه ن��دام بوونی تورکیه  له  
یه کێتی��ی ئۆرووپای��ه  و ب��ۆ ئ��ه وه ش زۆر چاالکانه  
کار ده کات. یه کێ��ک له و ئامێرانه  که  به ده س��ت ئه م 
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البیه وەیه ، کێش��ه ی کورد له  تورکیه یه  که  زۆر جار 
باس��ی ده که ن و زه قی ده که نه وه . ئه مه ش بۆته  هۆی 
ئەوەی که  له  پەرله مانی ئۆرووپا زۆر جار باسی کورد 
ده کرێت، به اڵم لێره  ته نیا مه به ست کوردی باکووری 

کوردستانه . 
ڕاسانی تاراوگه  و ئه و خۆپیشاندانه  به رینه  که  له  
به رده م ناوه نده  هه س��تیاره کانی ئۆرووپا به ڕێوه چوون، 
ئه وه ی ده رخست که  کوردی ڕۆژهه اڵتی کوردستانیش 
ده توانن له و ده رفه تانه  که  هه یه  که ڵک وه ربگرن. دیاره  
ئێستا زۆر زووه  که  کاریگه رییه کانی ئه م خۆپیشاندانه  
ب��ه  ش��ێوه ی کۆنکرێت ببینی��ن، به اڵم چ��اوه ڕوان 
ده کرێ که  له  داهاتوودا یه کێتی��ی ئۆرووپا و ناوه نده  
سیاسییه کانی به  ش��ێوه یه کی جیاوازتر بڕواننه  دۆزی 
کورد له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان. دیاره  ئه م خۆپیشاندانه  
ب��ه  چه ند ئامانج رێکخرابوو ک��ه  گرینگترینی وه گه ڕ 
خستنه وه ی مه س��ه له ی تێرۆری دوکتور قاسملوو و 
هاوڕێیان��ی بوو. به اڵم هه ر ل��ه و چوارچێوه یەدا مرۆڤ 
ده توانێ چه ند ئامانجی دیکه ش بپێکێ، وه کوو ناساندی 
کۆماری ئیسالمی وه کوو ڕژێمێکی تێرۆریست له  الیه ن 
یه کێتی ئۆرووپاوە و هه روه ها باس کردنی کێش��ه ی 
کورد له  ڕۆژهه اڵتی کوردس��تان. ڕاسانی تاراوگه  ئه و 
درگایه ی کرده وه  که  ئه م باسانه  بێنه  ناو ناوه نده کانی 

بڕیاردان له  پارله مانی ئۆرووپا.

ڕاسانی تاراوگه  و سیمای نوێ بوونه وه ی خه باتی 
ڕۆژهه اڵت

ڕه خنه یه ک که  زۆر جار ل��ه  حیزبه کانی ڕۆژهه اڵتی 
کوردس��تان گیراوه  و سه رچاوه که شی ده گه ڕێته وه  بۆ 
کۆماری ئیس��المی )که  ئه م حیزبان��ه  به  مردوو   ناو 
ده ب��ات( ئه وه یه  که  نه یانتوانیوه  ئه ندامی نوێ بگرن و 
خۆیان نوێ بکه نه وه . ڕاسانی تاراوگه  به  ڕوونی ئه وه ی 
پێش��ان دا که  ئه م ڕه خنه یه  نه  ته نیا دروس��ت نیه ، 
به ڵکوو کۆڵه که ی ئێستای خه باتی کورد له  ڕۆژهه اڵت 
و به  تایبه ت حیزبی دێمۆکراتی کوردس��تانی ئێران، 

هێزی نوێیه . 
به شێک له م هێزه  ئه رکی پیرۆزی پێشمه رگایه تیی 
به ڕێ��وه  بردووه  و به  هه ر هۆکارێک ئه گه ر ئێس��تا له  
ده ره وه یه ، به  ش��ێویه کی دیکه  و به  ئامێرێکی دیکه  

خه بات ده کات. به ش��ێکی دیکه ش شانازیی بوون له  
ڕیزی پێش��مه رگه یان نه بووه ، به اڵم له  س��ه ر هه مان 
ڕێب��از که  زۆرکه س خۆیان فیدا کرد، خه ریکی کار و 
چاالکین. له  کۆتایی دا پێویسته  بگوترێت که  ڕاسانی 

تاراوگه  هه ڵگری چه ندی په یام بوو. 
په یامێک ب��ه ره و ناوه نده کانی بڕیار و به  بیروڕای 
گش��تی له  ئۆرووپا که  دۆزی کورد ل��ه  ڕۆژهه اڵتی 
کوردستان پێویسته  زۆرتر گرینگیی پێ بدرێت. نابێ 
ڕۆژانه  باسی مافی مرۆڤ و مرۆڤایه تی بکرێت، به اڵم به  
هه ر هۆکارێک چاومان بەسەر  ماف خورانی گه لێک و 

ڕه شه  کوژیی ڕۆژانه ی خه ڵکێکدا ببه ستین. 
په یامێک به ره و ڕژێمی کۆماری ئیس��المی که  
خه باتی کورد له  ڕۆژهه اڵت نه  ته نیا نه مردووه ، به ڵکوو 
به  گوڕ وتینتر له  جاران ده ڕواته  پێش. ڕاس��ان ته نیا 
ڕاسانی خه ڵک له  ناو شاره کانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان 
و ڕاسانی پێشمه رگه  له  شاخه کانی کوردستان نییه ، 

به ڵکوو ڕاسانی تاراواگه شه . 
په یامێکیش بۆ حیزبه کانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان 
که  وزه  و پۆتانس��یێلێکی زۆر ل��ه  ده ره وه ی واڵت و 
به  تایب��ه ت له  ئۆرووپا هه یه  که  نابێ به  فیڕۆ بچێت. 
به شی س��ه ره کیی ئه م هێزه  به ره ی نوێ و گه نجانن 
که  پێویس��ته  زۆرتر له  جاران گرینگییان پێ بدرێت. 
ڕاسان واته  که ڵک وه رگرتن له  هه موو وزه کان له  پێناو 
خه بات، یه کێ له و وزه  گرینگانه  له  ده ره وه ی واڵته  و 

ڕاسانی تاراوگه  به  ڕوونی ئه مه ی  پیشان دا.
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ــی یەکەم. ڕاسان، هەناوێک لە دوو  بەش
زەمەن / هادی عەزیزی

مێژووی کوردستان بە گشتی لە زۆر شوێندا 
تووش��ی ناڕوونی بووە و زۆر ج��ار لە الیەن 
داگیرکەرانەوە یان لەبەر نەبوونی لێکۆڵینەوەی 
قووڵ و زانس��تی لە الیەن خ��ودی کوردەوە 
نەیتوانیوە لە  س��اتێک ک��ە وا کەوتۆتە ژێر 
لێکۆڵینەوە، ئامانجەکانی خۆی لە حەقیقەتی 

مێژووییدا بپێکێت.
بەش��ێکی ئەم مێژووە دەکەوێتە چەرخی 
ن��وێ و س��ەدەی ڕاب��ردووەوە و س��ەرەڕای 
هەبوون��ی دێکۆمێنت وبەڵگ��ە و بیرەوەری و 
ئەو  کەس��ایەتییەکانی  زیندووبوونی  تەنانەت 
س��ەردەمە، هێش��تا هەژارییەکی زۆری پێوە 

دیارە.
ئامانج��ی ئەم نووس��ینە، زیندووکردنەوە 
و هێنان��ەوە کای��ەی بەش��ێک ل��ە مێژووی 
ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تانە کە ب��ە تایبەتی لە 
دوای هەرەس��هێنانی کۆم��اری کوردس��تان 
لە ڕووی دەس��ەاڵتەوە هەتا نزیک کۆنگرەی 
س��ێی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
لە خۆ دەگرێت. ئەم س��ااڵنە کارگەلێگی زۆر 
بنەڕەتی و کۆڵەکەیی بە بووژاندنەوەی خەباتی 
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ئەنج��ام دەدرێت کە 
زۆر بەکرچ و کاڵی باس��ی لێ کراوە و لە زۆر 
شوێنیش بە هۆکاری تایبەت بەردی لە سەر 

داندراوە.
وەک  ئەگ��ەر  کوردس��تان  کۆم��اری 
حکوومەتێک��ی مۆدێڕنی کوردی لەڕۆژهەاڵت 
ناوی ببەین، دیارە ئەم دەستەواژەی مۆدێڕن 
بوونە تەنیا چارتی تەشکیالتی و حکوومەتی لە 
خۆ ناگرێت، بەڵکوو کۆمەڵێک خاڵی کردەوەیی 
و ڕوانینی کۆمار بەرامبەر بە خوێندن و مافی 
ژن��ان و مندااڵن و فەرهەنگی کۆمەڵگەی ژێر 

دەسەاڵتی کۆمار لە خۆ دەگرێت.
گۆش��ەی جێگ��ەی س��ەرنج ئەوەیە کە 
سەرەڕای کەم بوونی تەمەنی کۆمار، کۆمەڵێک 
هەنگاوی پێشکەوتنخوازانە و سەردەمییانە ئەو 

کات هەڵگی��راوە، کە ئەگەر پالنی حکوومەتی 
پەهل��ەوی و بریتانیا ب��ۆ ناوچەکانی خوارەوە 
کە لە ژێر دەس��ەاڵتی ئینگلیزدا بوو، سەری 
نەگرتبا و پاشەکش��ەیان بە حەمەڕەشیدخان 
و جافرس��ان ومەحموود خانی دزڵی نەکردبا، 
بە یەقینەوە دەتوانین بڵێین، ئەم سیس��تەمە 
هەم��وو ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تانی 

دەگرتەوە.
لە دوای کۆماری کوردستان زنجیرەیەک 
کار و چاالکی ئەنج��ام دەدرێن کە دەتوانین 
وەک میرات و بناغەی بزووتنەوەی ٤6 � ٤7 

چاوی لێ بکەین.
لەڕی��زی یەکەم��ی ئ��ەو چاالکییانە کە 
دەتوانی��ن وەک س��اغ کردن��ەوەی حیزبی 
دێموک��رات لێ��ی بڕوانی��ن، کۆبوونەوەیەکی 
11ی ڕەش��ەمەی س��اڵی 1326ی هەتاوییە 
ک��ە لە ماڵی غەنی بلوورییان بەڕێوەدەچێت و 
کەسانێکی وەک غەنی بلوورییان و محەممەد 
شاپەسەندی و سەدیق خاتەمی و عەزیزیوسفی 
و سەید خدر نیزامی )س��ەید پیرە( و سەید 
محەممەد ئیس��حاقی تێیدا بەشدارن و وەک 
کۆمیتەی سەرەتاییی ساغ کردنەوەی حیزبی 

دێموکرات بڕیار دەدەن.
ل��ە س��ەرەتادا پەیوەندی بە ئێحس��انی 
تەبەری وەک سەرکردایەتیی حیزبی توودەوە 
دەکەن، بەاڵم هیچ وەاڵمێکیان نادەنەوە، دواتر 
بەرەو باشووری کوردستان دەچن و چاویان بە 
شێخ لەتیفی کوڕی شێخ مەحموود دەکەوێ.
ل��ە 19٤8/1٠/23 یەک ژم��ارە گۆڤار بە 
ن��اوی ڕێگا باڵو دەکەنەوە ک��ە تێیدا بانگەواز 
و چاالک بوونەوەی حیزب��ی دێموکرات باڵو 

دەکەنەوە.
دوای ئ��ەو ب��اڵو بوونەوەی��ە، زۆرینەی 
ئەندامانی کۆمیتەی س��اغ کەرەوە دەگیرێن 
و بەشێکیش��یان بۆ ناوچەکانی دیکەی ئێران 

دوور دەخرێنەوە.
ساڵی 1951ی زایینی و دوای ئازادبوونی 
ئەندامانی کۆمیتەی س��اغكەرەوە، كەسانێكی 
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وەك غەنی بلوورییان، ڕەحیم سوڵتانی، كەریم 
وەیس��ی، ڕەحیم خەڕازی، عەزیز حیس��امی، 
عەبدوڵاڵ ئیس��حاقی و دواتریش عەزیزیوسفی 
ك��ە درەنگتر لە زیندان ئازاد دەبێ، کۆمیتەی 
زیندوو  دێموكرات  حیزب��ی  بەڕێوەبەرایەتیی 
دەكەنەوە و پەیوەندی بە هەموو کۆمیتەكانی 
سەردەش��ت، س��ەقز، نەغەدە و ژمارەیەك لە 
گوندەكان كە کۆمیتەی بەڕێوەبەریی حیزبیان 
ماب��وو، دەكەنەوە و کۆمیت��ەی مهاباد جیا لە 
بەڕێوەبردنی ئەركی خۆی، ڕێبەرایەتیی گشت 

کۆمیتەكانیش لە ئەستۆ دەگرێت.
ل��ەم زنجی��رە گیرانان��ەدا ڕاس��تییەك 
دەبین��درێ، ئەویش ئەوەیە كە ڕژێمی ش��ا 
بەو گرتن و فش��ار هێنان و زیندانی كردنانە، 
نەیتوانی مەترسیی بوونی ڕێكخراوی سیاسی 

لە سەر خۆی كەم بكاتەوە.
کارێ��ک ك��ە کۆمیتەی  مێژووییتری��ن 
مهاباد لەو س��ەروبەندەدا کردی ئەوە بوو كە 
بەرپرسیارێتیی هەموو کۆمیتەكانی حیزبی لە 

ئەستۆ گرت و ڕێبەرایەتیی دەكرد.
دكت��ۆر قاس��ملووی نەمر، لە چل س��اڵ 

خەبات بۆ ئازادیدا دەفەرموێت:
»ڕۆژی 16ی ڕەشەمەی 1329ی هەتاوی 
ڕەزم ئ��ارا كوژرا، لە دوایی��دا دەركەوت هەر 
نەبێ دوو دەستەی سیاسی پێیان خۆش بوو، 
ڕەزم ئارا بكوژرێت یان ڕاستەوخۆ دەستیان لە 

كوشتنیدا هەبوو.
ڕێبەرایەتیی  ب��ە  مەزهەبییەكان  یەكیان 
ئایەتوڵاڵ كاش��انی ك��ە دوژمنایەتیی خۆیان 
ل��ە گەڵ ڕەزم ئ��ارا نەدەش��اردەوە و ئەوەی 
دیكەشیان حەمەڕەزاش��ا بوو كە پێی خۆش 

بوو ڕەزم ئارا بكوژرێ.
چونكە ب��ەرە بەرە ئەو شەخس��ییەت و 
نفوزەی كە ڕەزم ئارا لە نێو ئەرتەش��ی ئێراندا 
و هەروەه��ا ل��ە نێو واڵتدا پەی��دای كردبوو، 
مەترسییەك بوو بۆ دەسەاڵتی شا و پاشایەتی. 
پ��اش كوژرانی ڕەزم ئارا، حوس��ێنی عەال كە 
دەس��تپەروەردەی ئینگلیز ب��وو، ڕۆژی 21ی 

ڕەش��ەمەی ساڵی 1329 بوو بە سەرۆكوەزیر، 
بەاڵم نە ئەو نفووز و شەخس��ییەتەی هەبوو و 
نە لە هەلومەرجی ئەو كاتەدا دەرەتانی ئەوەی 
هەبوو كە بتوانێ پشتگیری لە پەرەئەستاندنی 
جواڵنەوەی خەڵكی ئێ��ران بۆ میللی كردنی 
نەوت بكا. پاش نەمانی ڕەزم ئارا ڕێگە بۆ میللی 
كردنی نەوت خۆش��تر بوو و جەبهەی میللی 
و بەتایبەتی شەخسی دكتور موسەددیق لەو 

هەلومەرجە باشترین كەڵكیان وەرگرت«.
لە 1951/3/15 هەتا 1951/3/2٠ نەوتی 
ئێران خۆماڵی ك��را. بە خوماڵی بوونی نەوتی 
ئێران و دەس��ت كرانەوەی دكتۆر موسەددیق 
و جەبه��ەی میلل��ی پێش��ڕەو، دەرگایەكی 
گ��ەورەش بۆ چاالكی��ی هەم��وو ڕێكخراوە 
دێموكراتیی��ەكان ك��راوە و دواجاریش هەر 
جەبه��ەی میلل��ی كارێكی وای ك��رد كە لە 
1951/٤/28 موسەددیق وەك سەرەكوەزیری 

ئێران هەڵبژێردرێ.
ل��ە دوای ئ��ەو هەلومەرج��ە، حیزب��ی 
دێموكرات لە دوای هەرەس هێنانی كۆمارەوە 
توانی بۆ یەكەم جار بە ئاش��كرایی بە بیانووی 
پش��تیوانی لە خۆماڵی بوون��ی نەوتی ئێران 
یەكەمی��ن خۆپیش��اندانی جەم��اوەری ل��ە 
1951/5/1 بەڕێوە ببا كە س��ێ هەزار كەس 

تێدا بەشدار بوون.
لە دوای ئەم خۆپیش��اندانە حیزبی تودە 
سەرنج دەداتە كوردستان و لەڕێی سارمەدین 
سادق وەزیری و ش��ەهید سەدیق ئەنجیری 
ئ��ازەر پەیوەندی ب��ە حیزب��ی دێموكڕاتەوە 

دەكەن.
لە سەردەمی موسەددیقدا )1953-1951( 
خەبات��ی ڕێكخراوەیی و مەدەنی لە ئێران زۆر 
باش بوو و هەتا كودەتاكەی 28ی گەالوێژی 
1332 )1953/8/19( حیزب��ی دێموك��رات 

باشترین كەڵكی لە دۆخەكە وەرگرت.
دواتر كە شا و زاهیدی لە دژی موسەددیق 
كودەتای��ان ك��رد و س��ەركەوتن، زۆرینەی 
نووس��ینگەكانی حیزب��ی ت��وودە داخران و 
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زۆرینەی بەرپرسەكانیان گیران و هەندێكیان 
لەڕادی��ۆ و تەلەڤزی��ۆن پەش��یمانیی خۆیان 
ڕاگەیاند، بەاڵم ب��ە پێچەوانەی حیزبی تودە، 
حیزب��ی دێموكرات هەرگی��ز چاالكییەكانی 

ڕانەوەستا.
مانگ��ی فێبریڤەری س��اڵی 195٤ غەنی 
قاس��ملوو،  عەبدولڕەحمان  دكتۆر  بلوورییان، 
عەزیز یوسفی و س��ەدیقی ئەنجیری ئازەر لە 
تەورێز یەك دەگرنەوە و 5 ژمارەی ڕۆژنامەی 
كوردس��تانی ئۆرگان��ی حیزب��ی دێموكراتی 

كوردستان چاپ دەكەن.
لەو سەردەمە كە ئەوان لە تەورێز بوون لە 
ماڵی خانمێك بە ناوی ماروس��یا لە گەڕەكی 

ئەرمەنییانی تەورێز دەژیان.
هەر لەو سەروبەندەدا عەبدوڵاڵ ئیسحاقی، 
ل��ە س��نە هاوكاری��ی کۆمیت��ەی حیزب��ی 
دێموكراتی دەكرد و لە ماڵی عوبەیدی خالقی 

برای مەزهەری خالقی مابووەوە.
ق��ادر ش��ەریف )هاش��م ئەقلوتول��الب/
حەقتەڵەب( و ئەسعەد خودایاری بیجاڕ، وەك 
بەرپرسانی کۆمیتەی بڵباس لە دەور و پشتی 

مهاباد مابوونەوە.
لە جۆزەردانی س��اڵی 133٤ی هەتاوی، 
کۆمیتەی بەڕێوەبەرایەتیی حیزبی دێموكرات 
لە سەر داوای غەنی بلوورییان كۆبوونەوەیەكی 
گرینگی لە ماڵی سەدیقی ئەنجیری لە تاران 
بەڕێوە برد، كە هەر كامە لە غەنی بلوورییان، 
ئیسحاقی،  قاسملوو، عەبدوڵاڵ  عەبدولڕەحمان 
س��لێمان موعینی، محەممەد ئەمین ڕاتبی و 
ئەس��عەد خودایاری و سەدیق ئەنجیری ئازەر 
تێیدا بەش��دار بوون و بە كۆی دەنگ بڕیاری 
ئەوەیان دا كە پەیوەندی لە گەڵ حیزبی تودە 
بپچڕێن��ن، چونكە تودەییەكان ل��ە بەرامبەر 

كودەتا لە دژی موسەددیق بێدەنگ بوون.
دوو  ت��اران  كۆبوونەوەك��ەی  دوای 
كۆبوون��ەوەی دیك��ە دەگی��رێ ك��ە هەمان 
ناوەرۆكی كۆبوون��ەوەی تارانە و لە هەندێك 
ش��وێن هەر دوو كۆبوونەوە وەك كۆنفڕانسی 

یەكەمی حیزبی دێموكرات ناوزەد دەكرێ كە 
یەكەمینیان لە گوندی كەوتەری مەنگوڕایەتی 
و ئەوەی دیكەش��یان لە كێوی قەاڵتەڕەشی 
پشت گوندی س��ەیداوای پیرانشار لە الیەن 

سەیدڕەسوڵی بابی گەورەوە بەڕێوە دەچێت.
دواتر بۆ فستیڤاڵی الوانی 1957ی مۆسكۆ، 
کۆمیتەی ساغكەرەوەی حیزب بڕیاری بەشدار 
بوون دەدا و لەو سەروبەندەش��دا بەشێك لە 
بۆیە  س��ەركردایەتیی حیزب دەگیرێن، هەر 
بەرەو باش��ووری كوردستان ش��ۆڕ دەبنەوە و 
هێدی هێ��دی لە گەڵ حی��زب و ڕێكخراوە 
سیاس��ییەكانی باش��وور و ئێ��راق تێكەاڵوی 

دروست دەكەن.
ساڵی 1958ی زایینی لە دوای گەڕانەوەی 
بارزانی بۆ ئێراق و پێكهاتنی كورد و عەرەب، 
دەرگایەك��ی ئاواڵ��ە ب��ەرەو ڕووی كورد لە 

باشووری كوردستان و ئێراقدا كراوە.
س��اڵی 1959 لە دوای چەند هەڵەیەكی 
نەخ��وازراو زنجیرەیەكی زۆر ل��ە ئەندامان و 
الیەنگران��ی حیزبی دێموك��رات لەڕۆژهەاڵت 
دەگیرێ��ن ك��ە ئەم��ە یەكەمی��ن زنجیرەی 
گ��ەورەی گیرانی ئەندامان��ی حیزبە لە دوای 
خۆس��اغكردنەوە، هەر بۆیە بەشێكی دیكەی 

بەرچاو لە ئەندامان بەرەوە باشوور دەڕۆن.
تێكچوون��ی پەیوەندیی عەڕەب و كوردی 
باش��وور ل��ە ئێراق��دا، شۆڕش��ی ئەیلوول��ی 
هەڵگیرس��اند و بەش��ێكی زۆریش لە حیزبی 
دێموك��رات بەو ش��ەڕەوە تێ��وەگال، كە هەر 
ئەمەش بووە بە هۆكاری ئەوەی دوو دەستەیی 
بكەوێتە ن��او ڕیزەكانی حیزبی دێموكراتەوە و 

حیزب بەرەو پەرتەوازەیی بڕوات.
حیزبی دێموكرات ئەو كات لە دوو بنكەی 
سۆنێ و زینوێ جێگیر ببوو و كاری ڕێكخستن 

و تێكۆشانی لەو دوو بنكەیەوە بەڕێوە دەبرد.
لەم هەلومەرجەدا لە سەرماوەزی 13٤3ی 
دووهەمی��ن  )نۆڤامب��ری 196٤(  هەت��اوی 
كۆنگرەی حیزب بەس��ترا و بەشێكی زۆریش 
لە كادی��ران و ئەندام��ان نەیانتوان��ی تێیدا 
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بەشدار بن كە بۆ كێشە ناوخۆییەكانی حیزب 
دەگەڕایەوە.

لە دوای كۆنگرەی دوو خوێنێكی تازە لە 
دەماری حیزبی دێموكراتدا وەگەڕ كەوت و سەر 
لە نوێ بنكە و بارەگاكانی حیزب ڕێكخرانەوە. 
كۆمیسیۆنێك لە الیەن كۆنگرەوە هەڵبژێردرا 
ك��ە هەموو ئەندامانی ن��اڕازی بگەڕێننەوە بۆ 
ناو حیزب... کۆمیت��ەی ناوەندی بە گوێرەی 
جوگرافیای ڕۆژهەاڵت پێشمەرگەكانی لە سێ 

لك و دەستەیەكد اڕێكخست.
لكی یەكەم بە فەرماندەیی نحۆ پاش��ایی 
ناس��راو ب��ە باپیر ش��كاك، لە گ��ەڵ چوار 
پێش��مەرگەی دیك��ە ب��ۆ ناوچەی س��ۆما و 

برادۆست.
لكی دووهەم بە فەرماندەیی مەال ڕەحیم 
وێردی »میرزا ئەحم��ەد مەنجەاڵن« لە گەڵ 

چەند پێشمەرگە بۆ ناوچەی بانە و سەقز.
لكی س��ێهەم ب��ە فەرماندەیی س��لێمان 
موعین��ی بۆ ناوچەكانی سەردەش��ت، مهاباد، 

نەغەدە و بۆكان.
م��ەال س��ەید ڕەش��ید لە گ��ەڵ چەند 
پێش��مەرگەیەك ب��ۆ ناوچ��ەی مەری��وان و 

هەورامان.
ل��ە مەق��ەڕی س��ۆنێ  ق��ازی  ئەمی��ر 

سەرپەرەستیی كارەكانی دەكرد.
ئەم ڕەوتە بەردەوامە هەتا ساڵی 1965ی 
زایینی ك��ە پلۆنۆم��ی یەكەم��ی حیزب لە 
گوندی دێلۆ لە دیوەخانی حەمەدی كاحسێن 
كە دەبەس��ترێ، لە نێوان ئەحمەد تەوفیق و 
سەدیق ئەنجیری ئازەردا دەمەقاڵە و هەرا ساز 
دەبێ و دوای ئەوە ئەحمەد تەوفیق بە بیانووی 
پشوودان ڕیزەكانی حیزب بەجێ دێڵێ و ڕوو 
لە شۆڕشی باشووری كوردستان دەكا و بەرەو 

حاجی ئۆمەران دەڕوا.
لێ��رە ب��ە دواوە هەموو ئەرك��ی حیزب 
دەكەوێتە ئەستۆی شەهید سلێمان موعینی. 
دوای ڕۆیش��تنی ئەحمەد تەوفیق لە حیزب، 
هەندێك لە ئەندامانی حیزب وەك ڕاوێژكاری 

کۆمیتەی ناوەن��دی دەگەڕێنەوە، بەاڵم مافی 
بڕیار دانیان نابێ. ش��ەهید سلێمان موعینی 
وەك بەرپرس��ی یەكەم��ی حی��زب هەموو 
ڕێكخستنەكان كارا دەكا و خەباتی ڕۆژهەاڵتی 

كوردستان دەبووژێنێتەوە.
سەركردایەتیی باش��وور ئەحمەد تەوفیق 
ب��ۆ بادینان دەنێرێ و وەك دوور خس��تنەوە 
هەتا ئەو كات��ەی نامێنێ، چاوی بە ڕیزەكانی 
ڕۆژهەاڵت ناكەوێتەوە. مەال ئەحمەد شەڵماشی 
كە ناس��راوە بە مەال ئاوارە، ل��ەو زەمەنەدا بە 
تەنیا چاالكیی دەكرد و لە ناوچەی سەردەشت 
بوو، مەال ئاوارە وەك هونەری ڕێكخس��تن، بۆ 
یەكەمجار سیستمی ڕێكخس��تنی نهێنی لە 

شانەی یەك كەسیدا پێك هێنا.
بەهاری 1966ی زایینی، بە پیالنی ساواک 
لە ناوچ��ەی باڵەكایەتی س��ەدیقی ئەنجیری 
ئازەر بۆ هەمیش��ە بێ سەروشوێن دەكرێ و 
تا ئێس��تاش مەیتەكەی نەدۆزراوەتەوە، كاتی 
خۆی فەرماندەییی باش��ووری كوردستان بە 
ئەمی��ر قازییان گوتبوو كە س��ەرێكی بڕاویان 
لە قەندیل بینیوەتەوە كە لە ش��ەهید سەدیق 
ئەنجیری دەچێت. پێشتریش لە ساڵی 1959 
ئەس��عەد خودایاری كە خەلك��ی بیجار و لە 
ئەفس��ەرەكانی كۆماری كوردس��تان بوو، لە 
باشووری كوردس��تان لە گوندی چۆم خڕگە 

تیرۆر كرابوو.
ڕۆژی 1966/9/1٤ لە س��ەرووی گوندی 
خەالن بە یاوەریی چوار كەس كە بریتی بوون 
لە فراكسیۆنی كۆنگرەی دووهەمی حیزب، لە 
الیەن س��االر حەیدەری، سماییل شەریفزادە، 
م��ەال ئ��اوارە و حەمەدەمین س��یراجییەوە، 
کۆمیتەی شۆڕش��گێڕی حیزب��ی دێموكرات 

پێك دێت.
کۆمیتەی شۆڕش��گێڕ لە س��ەر دوو خاڵ 

پێك هاتبوون:
1 ڕێكخراو دروست بكەن

2 ڕۆژنامەی��ەك بە ناوی تیش��ك دەربكەن 
ك��ە زمانحاڵ��ی کۆمیتەی شۆڕش��گێڕ بێت، 
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كە شەهید ش��ەریفزادە سەرنووسەری بوو و 
قەتیش باڵو نەكراوە.

لەو كاتانەش سلێمان موعینی وەك لكی 
3ی حیزب ڕۆژنام��ەی ڕۆژی باڵو دەكردەوە 
كە بە دروش��می پەس��ەند كراوی كۆنگرەی 
دووهەم، یەكیەتی و خەبات و س��ەربەخۆیی 

دێموكراتی، باڵو دەبۆوە.

شۆڕشی 47-46
بزووتنەی ٤6-٤7 لە كاتێكدا س��ەری هەڵدا 
كە حیزبی دێموكرات بە هەموو ش��ێوەیەك 
دەیویس��ت، خۆی لە دۆخی باشوور و پیالنی 
س��اواك بڕەوێنێتەوە و لە سەر كار و چاالكی 
بۆ ڕۆژهەاڵت بەردەوام بێ. ڕۆژی 1966/6/17 
مەالڕەحێم وێ��ردی بەر لە دەس��تپێكردنی 
بزووتنەوەكە ش��ەهید كرا. 1967/5/18 نحۆ 
پاش��ایی ناس��راو بە باپیر ش��كاك، ئەندامی 
کۆمیتەی ناوەندی��ی هەڵبژێردراوی كۆنگرەی 
دووهەم، لە گەڵ چوار پێشمەرگەی دیكە بە 
ناوكانی مەال ئیسماعیل، ڕەزا، فەوزی و ناجی 

لە ناوچەی سەڵماس شەهید بوون.
1968/5/1 شەهید س��مایل شەریفزادە، 
ناس��راو بە مەال عەزیز، ب��ە هۆی دزە كردنی 
بەكرێگیراوێ��ك ب��ۆ ناو پەلەكەیان تووش��ی 
ش��ەڕێكی ق��ورس دەب��ن و لە گەڵ س��ێ 
پێش��مەرگەی دیكە بە ناوەكانی حوس��ێنی 
ڕەحمان ڕاب��ی، میرزا محەممەدی ئەس��تێ 
مەنگ��وڕ، عەل��ی ع��ەواڵ كۆڵی، ل��ە گوندی 
دارێنەی بانە شەهید بوون و لەو شەڕەدا تەنیا 
پێش��مەرگەیەكی گەنج خۆی دەرباز كرد كە 

نازناوی ئاڵیاز بوو و ئێستاش لە ژیاندا ماوە.
مانگ��ی 7ی 1968 ی زایینی عەبدوڵاڵی 
موعین��ی و مینەش��ەم لە دوای ش��ەڕێكی 
قارەمانان��ە لە گوندی قالوێ��ی عەواڵغا كە بە 
قالوێی موعینی ناسراوە لە مووچەی ئەحمەد 
كەوازەرد ش��ەهید كران و پێشمەرگەیەكیش 
بە ناوی حەس��ەن خوڕخوڕەیی بە برینداری 
ب��ە دیل گیرا ك��ە دوای ئەوەی بە ماش��ێن 

ڕایدەكێشن، دواتر لە پادگانی مهاباد تیرباران 
كرا، شەهید حەسەن لە كاتی شەهید كردنیدا 

نەیهێشتبوو چاوی ببەستن.
1968/6/8م��ەال ئاوارە لە گوندی دیوااڵن 
لە گەڵ دوو پێش��مەرگەی دیكە بە ناوەكانی 
محەممەد ئەحم��ەد )مەال كەچە( و ڕەحمان 
وتم��ان چاوش��ین دەس��تگیر ك��ران و لە 
1968/9/2 لە سەردەش��ت گولل�ەباران كران 

و شەهید بوون.
ناخۆشترین دۆخی ئەو سەردەمە شەهید 
كردنی شەهید سلێمان موعینی بوو كە وەك 
كەس��ی یەكەمی حیزب��ی دێموكرات دەهاتە 
ئەژمار. بە ش��ەهید بوونی س��لێمان موعینی 
ئاوێكی س��ارد بە سەر دەس��تی بزووتنەوەی 

ڕۆژهەاڵتدا كرا.
س��اڵی 1969ی زایینیش قادر ش��ەریف 
ناسراو بە هاش��م ئەقلوتولالب لە سلێمانی بە 
دەس��تی بەكرێگیراوێك بە نارنجەك شەهید 

دەكرێ.
زۆرینەی کۆمیتەی ناوەندی و ڕێبەرایەتی 
ش��ەهید ب��وون و دەب��وا وەك بەردەوام��ی 
جێگرەوەی��ان ب��ۆ دابنێن. هەر بۆی��ە دواتر 
لە كۆنفرانس��ی س��ێ و كۆنگرەی س��ێ، كە 
ش��ەهیدی ڕێب��ەر دكت��ۆر قاس��ملوو وەك 
فریادڕەسێك نەیهێشت خوێنی ئەوان بە فیڕۆ 
بڕوات و حیزبی دێموكراتی لەس��ەر بنەمای 
سیاس��ەت كردنی س��ەربەخۆ جارێكی دیكە 

ڕاست كردەوە.
ئ��ەوەی ئێمە لە درێژایی زەمەنی تەمەنی 
حیزبی دێموكراتدا بەدی دەكەین كە هەمیشە 
میراتی سیاس��ی و نەتەوەیی بە بەرەی پاش 
خۆی بەخشیوە و نەیهێشتووە بەرەی خەباتی 
كورد لەڕۆژهەاڵتی كوردستان لە كزی بدات.

هەر وەك هەموومان ئاگادارین لە ماوەی 
چەند ساڵی ڕابردوودا »ڕاسان« وەك ئالترناتیڤ 
و جووڵەیەكی سیاسی و نیزامی خوێنی تازەی 
بە دەماری كورد لەڕۆژهەاڵت بەخش��ی و لە 
توێی شاخ و شاردا هاوئاهەنگییەكی ڕێكخست.
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لە نێوان وێكچوونی ڕاسان و بزووتنەوەی 
٤6-٤7 كۆمەڵێ��ك فاكتی گرینگ هەن، كە 
س��ەلمێنەری سیاس��ەتێكی دژ بە كوردە كە 
لە نێوان پەهلەوی و ڕژێمی ئیس��تای ئێراندا 
ی��ەك ناوەرۆكی هەی��ە و ئەویش قڕكردن و 

خنكاندنی كوردی ڕۆژهەاڵتە.
بزووتنەوەی ٤6-٤7 لە كاتێكدا س��ەری 
هەڵدا كە دەیویست كفنی پاشكۆیی و سستی 
بدڕێن��ێ و هەناس��ەیەكی نوێ ب��ە هەناوی 

ڕۆژهەاڵتدا بكات.
ڕاس��انیش پ��اش دوو قۆناغی كش��انەوە 
لە ڕۆژهەاڵت و كش��انەوە ل��ە قەندیل، كە لە 
بزووتن��ەوەی ڕۆژهەاڵت  باش��ووردا  قواڵییی 
بەرەو خنكاندن دەڕۆیشت، وەك شمشێرێكی 
ناوقەدبڕ تەواوی ئەو بەربەس��تانەی پس��اند 
و هەم��وو پەیوەندییەكان��ی پێش��مەرگە و 

كۆمەڵگەی هەڵبەستەوە.
ڕاس��ان ل��ە زەمەنێكدا س��ەری هەڵدا و 
خەون��ی ڕژێمی داگیرك��ەری ئێرانی لە گۆڕ 
خس��ت كە دەیانگوت بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵت 

بەرەوە پیریی مردن چووە.

بەشی دووەم: بەسەرهاتی جەنگاوەرێک
هەرچەند ناتوانم ئەوەی له دڵمدایه به تەواوی 
بینوسم و بیخوێنمەوە بەاڵم دەمەوێ لەسەرڕا 

بەسەرهاتی خۆم کەمێک یادداشت کەم.
ل��ە تەمەنی یەک س��اڵیدا :باوکم فەوتی 
کرد، و لە تەمەنی پێنج یا ش��ەش س��اڵیدا: 
دایکیش��م بە رەحمەت چ��وو و بێ دایک و 
باوک کەوتمە دنیایێکی بەدبەختی و سەر لێ 
ش��ێواوی. نەمدەزانی ژیان چییە و چۆنە. پێم 
وا بوو بۆ ژیان و زیندەگی دەبێ لە ناو باوەشی 
گەرمی دای��ک و باب و لە ناو ناز و نیعمەتدا 
و ل��ە واڵتێکی تێرو تۆخ و ل��ە واڵتێ ئازاددا 
ژیان بەس��ەر ببەین. بەاڵم دیم وا نییه ژیان. 
ل��ە واڵتێک��ی خەفەقان و پڕ زول��م و زۆر دا 
ژیان بەسەر دەبەین. زوڵم و زۆر لە ڕادەبەدەر 
بوو. تەمەنم بە دوازده س��ێزده س��اڵی گەیی، 

لە دڵی خۆمدا س��ەرم دێناو دەبرد دەمگوت 
خودایە دەبێ چۆن ئ��ەو هەموو زوڵم و زۆرە 
لە ناو بچێ دەبێ ک��ەس بتوانێ لە بەرامبەر 
ئەو هەموو  زوڵم و زۆرە بوەس��تێ؟ بۆخۆم بە 
خۆم گوت بەڵێ، ئەگەر خەڵک یەکگرتوو بێ 
دەتوانێ زوڵم و زۆر لە ناو بەرێ. زۆرم س��ەر 
دێن��او دەبرد، بەاڵم ک��ەس نەبوو بە من بڵێ 
وەرە بەو ڕێگایەدا بڕۆین. شەوێک لە بناویلی 
کوردان لە ماڵی حاجی محەمەدی مامم بووم. 
لە پڕ پۆلێ��ک چەک��دار وەژوور کەوتن. زۆر 
ترس��ام؛ لە دڵی خۆم��دا گوتم ئەوە حەتمەن 
خۆیان گۆڕیوە. سەربازگیری بوو، کاک ساڵەی 
برام سەرباز بوو؛ ش��ەوانە خۆیان دەشاردەوە. 
دانیشتن و گوتیان حاجی نان و چامان بدەیە 
و نەفەرێکمان ب��ۆ پەیدا کە ئەو نامەیە بەرێ 
بۆ هەنداوێ، کە وایان گوت دیس��ان لە دڵی 
خۆمدا گوتم خۆ ئ��ەوە کوردن. مامە حاجیم 

گوتی: ئەم برازایەم نامەکە دەبا.
بەو ش��ەوە نامەکەم برد و گەڕامەوە، دیم 

لەوێ نەمابوون.
 بەیانی ب��ە مامە حاجیم��م گوت : مامە 
گیان ئەو چەکداران��ە کێ بوون مامەم گوتی 
ڕۆڵ��ە کارت چییە ئەوانە چەکدارن و خەڵکی 

واڵتی خۆمانن.
دیس��ان کەوتمە خەیااڵتەوە، خوایە چۆن 
پەیدایان کەم. زۆری پێ نەچوو خەبەر هات، 
لە ناو خەڵکدا باس��یان ب��وو دەیانگوت بەخوا 
بەداخەوە ئەو نەفەرانە لە سورکێ کەوتنە ژێر 
هەرەس��ی بەفر. دوبارە بە مامە حاجیم گوت: 
مامە گیان ئەوە کێن وا خەڵک باسیان دەکەن، 
گوتی: ئەوە هەمان چەکدارەکانی ئەو ش��ەوە 
ب��وون کە تۆ نامەکەت بۆ ب��ردن. بە داخەوە 
کەوتن��ە  ژێر هەرەس��ی بەفر لە س��ورکێ و 
ئەوانە بابە عەلی و بابە رەسوڵیان پێ دەگوتن. 
منی��ش لە دڵی خۆمدا گوتم دەبێ بەو جۆگە 
ئاوەدا برۆم هەتا دەگەمە سەرچاوەکەی. بیرم 
کردەوە کە من خزمم لە بەکرەجۆ هەن دەچم 

بۆ ئەوێ بەڵکو لەوێ پەیدایان کەم.  
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ڕۆیش��تم، ئەو ڕۆژە بۆ ش��ەوێ چووم بۆ 
شاناخس��ێ بۆ ماڵ��ی حاجی عەلی س��ۆفی 
شەریفی. بۆ سبەی ش��ەو چومە سەراومیراو. 
لەو دیوی گەمۆ ئێوارێ بوو، لەخۆوە س��ەرم 
ب��ە ماڵێکدا کرد زۆری��ان بەخێر هێنام. کاک 
محەمەد لێی پرس��یم خەڵک��ی کۆێی: گۆتم 
خەڵکی بان��ە زێرێم، خزممان لە بەکرە جۆی 
هەن دەچم ب��ۆ الی ئەوان؛ نابێ الدەم دەبێ 

بەیانی بەڕێم کەی.
ن��ان و چ��ای بەیانیم��ان خ��وارد و دو 
پێش��مەرگە بانگی��ان کردم وەرە ب��ا بڕۆین، 
خواحافیزی��م ک��رد و کەوتین��ە ڕێ. لە دڵی 
خۆمدا گوتم خوا ش��وکر ئەوەی من دەمەوێ 
پێی گەیش��تم. نزیک بوینەوە لە کورەداوی. 
گرمەگرمێ��ک لە گوێم دەه��ات هەر بۆ ئەم 
ال و الم دەروان��ی، گوتیان ئەوە ڕۆڵە لە چی 
دەڕوانی؟ گوتم وەم زانی تەیارەیە، گوتیان نە، 

نە تەیارە و نە سەیارە.
ئ��ەوە ئیزگەی شۆرش��ە، چوین بۆ مەقەڕ 
لێیان پرس��یم بۆ چی دەچی ب��ۆ بەکرەجۆ، 
گوتم خزمم لەوێن، دیسان لە دڵی خۆمدا لە 
خۆش��ی یان حاڵم نەبوو دەمگوت ئەوەی من 
لێی دەگەڕام پێی گەیش��تم، سێ ڕۆژ لەوێ 

مامەوە. 
ڕۆژێک بەیانی پۆلێ��ک منداڵ لەناو دێ 
هاتنە خوارێ، بۆ یاری کردن منیش ڕۆیشتم 
بۆاڵی ئەوان، لەپڕ بانگیان کردمەوە منیش بە 
دڵ ش��کاوی گەڕامەوە، گوتیان ئەوە بۆ کۆێ 
دەچ��ووی؟ گوتم بۆالی ئەو مندااڵنە بۆ یاری 

کردن دەچم.
)گوتیان( ئەتۆ لێرە سجنی یاری چی. لە 
جوابدا گوتم دەی باش��ە تفەنگم بدەنێ هەر 
لێرە دەبم ناڕۆم. نەمدەزانی س��جن یانی چی! 

زۆر باشە تفەنگت بدەینێ بۆ شای بەریەوە؟
گوتم نەوەڵاڵ هەر الی ئێوە دەبم. گوتیان 

باشە لەم واڵتە کێ دەناسی؟
مەال شەریف لەمڕانێ دەناسم. گوتیان دە 
باشە بڕو بۆالی ئەگەر کەفیلی کردی وەرەوە 

تفەنگت دەدەینێ.
بۆ ش��ەو چوم بۆالی مەال شەریف. گوتم 
مامۆستا هاتووم دەبێ کەفیلم بی لە کوڕەداوی 
تفەنگم بدەنێ. ل��ە جوابدا گوتی ڕۆڵە ناتوانم. 
وازم ل��ێ نەهێنا، ناچ��ار گوتی بەیانی بچۆ بۆ 
بێورێ بپرسە بڵێ میرزا ئەحمەد یان  کوێخا 
کەری��م لێرەیە؟ ئەوان ل��ەوێ نەبوون بچۆ بۆ 
باس��نێ بڵێ کاک مەحەمەد لێرەیە و ئەگەر 
ئەویش لەوێ نەبوو بچۆ بۆ سورەدزێ بۆ الی 
مامۆس��تا مەال رەحیم، بیرم کردەوە مامۆستا 
م��ەال رەحیم دۆڵەرزنێیە، یەکس��ەر چووم بۆ 
وێ ل��ە بەردەرگای مزگەوتەکە پۆلێک پیاوی 
لێ وەس��تابوون س��اڵوم ک��رد؛ و گوتم ماڵی 
مامۆس��تای کامەیە؟ گوتیان بۆ چیتە، گوتم: 

خزممانە.
گوتیان ئەوە ماڵەکەیانە س��ەرم بە ژۆرێدا 
کرد و س��اڵوم ک��رد لە دایکی. مامۆس��تا و 
مەالژن ماچیان ک��ردم و گۆتیان عەباڵ چۆن 
ئێرەت زانی. گوتم پێیان گوتم. ئەی مامۆستا 
ل��ە کۆێیە، لە دێ��رێ ژورەوە. چ��وم بۆ وێ 
گوتیان ئەوە لەدێرێ خوارەوە. لەوێ پرسیم و 
گوتیان ئەوە لە ئاوەزێیە. چووم بۆ ئەوێ، لەبەر 

عەبدوڵاڵ کەریم زادە لە ڕیزی خەبات بەردەوام دەبێت
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مااڵن کە ڕوانیم مامۆس��تا لە سەربانی ماڵی 
وەستا کەریمی نەجار قەدەمی لێدەدا کە منی 
دی زەردەخەنەی کرد چووم بۆالی، س��اڵوم 
لێ کرد و دەستم ماچ کرد، فرمووی عەبدوڵاڵ 
ڕۆڵ��ە چۆنت زان��ی من لێ��رەم؟ جوابم داوە: 
لەدواییدا گوتی وەس��تا کەری��م میوانم هەیە 
دەڕۆم��ەوە، ماوەی یەک مان��گ الی مامەوە 
لە دوایەدا نامەیێکی نووس��ی و فەرمووی ئەم 
نامە بەرە بۆ گۆڵێ، بۆ مامۆستا مەال حەسەن، 
بەاڵم دەبێ بۆ ماوەی  دە ڕۆژ بێیەوە. نامەکەم 
ب��رد و گەڕامەوە بۆ الی. مانگی ڕەمەزانێ بوو. 
دوای جێژنێ نامەیێکی نووسی و لێی پرسیم 
الی ئێوە کوێ بەناوبانگی لێیە. گۆتم جاتراوی 
پش��تی هەورازە و بێکەژ، بەشی بانەزێرێ ئاڵ 
ی��از. فەرموی برۆرەوە ب��ەاڵم مانگی جارێک 
ی��ان دو مانگ جارێک س��ەرم لێ بدە. بەاڵم 
نامەک��ەی نەدامێ هەر ب��ە خۆی بوو. ماوەی 
س��اڵێک یا دو ساڵ دەچووم بۆ الی، کەرەتی 
ئاخری نامەیێکی دامێ بۆ دۆس��تێکی خۆی. 
نامەکەم برد و گەڕامەوە بۆالی بەاڵم چاوم پێی 
نەکەوت. دایکی مامۆس��تا بە گریانەوە گوتی 
ڕۆڵە هەتا زووە بگەڕێوە ئەو بەری، مامۆس��تا 
شۆرش گرتی. منیش بە خەفەتباری گەڕامەوە 
بەاڵم مامۆستا لە مەنتەقەی بانە و سەردەشت 
و ڕەبەت ئەندامانی حیزبی پێ ناساندبووم؛ لە 
گەڕانەوەمدا لەگەڵ ئەوان پەیوەندیم بەس��ت. 
ئەوەب��وو لە پای��زی چل و شەش��دا هێواش 
هێواش کار و فەعالیەتی سیاس��ی دەس��تی 
پ��ێ کرد و کەوتە کار. ئ��اوا بوو کە لە پایزی 
س��اڵی چل و شەش��دا پێش��مەرگە نەبەز و 
قارەمانەکانی حیزبی دیموکڕاتی کوردس��تانی 
ئێران و ئەندامان و کادرانی سیاسی بە ئاشکرا 
کەوتنە ناو مەنتەقە و بە ئاش��کرا دەس��ت بە 
کاری سیاس��ی ک��را. هەر بۆیە رژیمی ش��ا 
بەتەواوی تۆقاو و کەوتە دڵە لەرزە و پەلەقاژە 
و گرتن و ئەزیەت و ئازاری خەڵکی بێ دیفاع 
و چەک بە زۆر بەس��ەردا سەپاندنی خەڵک تا 
بتوانێ گ��ڕی ئاگری دڵی خەڵک خامۆش کا، 

بەاڵم جوواڵنەوەی دوازدەی بانەمەڕی بەهاری 
ساڵی 13٤6 و هاوین و پایزی ساڵی  13٤7 
ش��اهیدی ئەوەیە کە هیچ دوژمنێکی گەلی 

کورد ناتوانێ گەلی کورد بە چۆکدا بێنێ.
ش��ا وایزان��ی بە ش��ەهید بوون��ی کاک 
ئیس��ماعیلی ش��ەریفزادە و کاک محەمەدی 
ئەس��تێ مەنگوڕ و کاک عەل��ی دادخا، عەلی 
عەبدوڵ��اڵ ک��ۆڵ، کاک حس��ینی ڕەحم��ان 
ڕاب��ی، کاک فایەقی موعین��ی، کاک خەلیل 
شەوباش، مامۆس��تا ئاوارە، مەال کەچە، کاک 
موراد ش��یرێژ، م��ەال مەحم��ودی زەنگەنە، 
کاک عەبدوڵاڵی موعینی، مینە ش��ەم، کاک 
حەس��ەن خوڕخوڕەیی و هەموو ش��ەهیدانی 
حیزبی دیموکڕاتی کوردستانی ئێران و چەند 
ش��ەهیدی دی لەوە پێش، پێی وابوو سەدای 
سیاس��ی و خەباتی گەلی ک��وردی خامۆش 
کردوە. نەیزانی ئاگرێک��ە لە ناو دڵی خەڵکدا  
هەر بڵێس��ەی هەیە و ئاکامیش��ی هەر ئەوە 
بوو کە بە بڵێس��ەی ئەو ئاگرە س��ووتا، ساڵو 
لە هەموو ش��ەهیدان و ل��ە بنەماڵەی هەموو 
ش��ەهیدانی حیزبی دیمۆکڕاتی کوردس��تانی 

ئێران...
ئەوەڵ ش��ەڕمان شەڕی  12ی بانەمەڕی 
بەهاری ساڵی ٤7 بوو لە چەمی ئەحمەدخاندان 
و گاوەرۆ، لە بەر ماڵی دارێنەی ژورو و لە بەر 
ماڵی هەڵۆ پەڕشە، ئەو چەمە پردێکی لە سەرە 
بەن��اوی پردی مەال عەزیز، ئ��اوی ئەو چەمە 
س��ەرچاوەکەی لە کۆێستانی مەیدانان، پشت 
ماڵی نجنەی ژوورو، و مەری جەڵەن، شێنان 
و کەشەنێ سەر چاوە دەگرێ و لەگەڵ چۆمی 
س��وتوو و بەردەڕەش لە خوار ش��اخی بەردە 
زەردی، لە مابەینی دارێنەی خواروو و بانەزێر، 

یەک دەگرنەوە دەڕژێنە ناو گۆمەشین. 
دوهەم ش��ەڕمان ش��ەڕی قال��وێ بو، لە 
دوه��ەم مانگی بەهاری س��اڵی 13٤7کە لەو 
شەڕەدا کاک عەبدوڵاڵ موعینی و مینە شەم، 
ش��ەهید بوون، و کاک حەسەن خوڕخورەی 
بەدیل گیرا و لە دوای ماوەیێک ئیعدام کرا. 
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شەڕی سێیەم لە دێی سورەبان لە ناوچەی 
سەردەش��ت بوو. لەو شەڕەدا نەفەراتی زۆر لە 
دوژمن کوژران لە جاشەکان، پێشمەرگەیێکی 
قارەمان بە ناوی کاک مەحەمەدی رەسوەمەرە 
ش��ەهید بوو و بریندارێکم��ان بەناوی کاک 

مەحەمەدی شخەڵی بە توندی بریندار بوو.
چوارەم شەڕمان، شەڕی کێو هۆمل پشت 
ماڵی ش��ڵماش ب��وو. لەو ش��ەڕەدا نەفەراتی 
زۆر ل��ە جاش��ەکانی رەیس چیچ��ۆ کوژران. 
پێش��مەرگەیێک بەناوی کاک سەلیم کە ناو 
ئەس��لی عەبدوڵاڵ گڕوێ بوو، خەڵکی ناوچەی 

رەبەت بوو، چاوێکی بریندار بوو.
پێنجم شەڕمان ش��ەڕی شاخی خاڵەباد، 
پش��ت مێرگەتێکێ بوو ل��ە ناوچەی رەبەت، 
ل��ەو ش��ەڕەدا بریندارێکمان بەن��اوی کاک 
حەس��ەن ئەلیاس��ی خەڵکی گوندی وەرگێڵ 
بوو. بەداخەوە ئەویش لەگەڵ پێشمەرگەیێکی 
قارەم��ان بەناوی قەرەن��ی، خەڵکی ناوچەی 
سەردەش��ت بوو لە چیای س��ورداش شەهید 
بون. ل��ە دوای ش��ەڕی خاڵەباد ل��ە پایزی 
س��اڵی 13٤7 دا دو پێشمەرگەی قارەمان بە 
ناوەکانی کاک حوسەین خاتوون و حاجی، لە 

الی زستان شەهید بون.
شەڕی سورەبان، ش��ەری هومل، شەڕی 
خاڵەب��اد، لە پایزی س��اڵی 13٤7 دا بوو کە 
مەس��ئولی بەرزمان مامۆس��تا قادر شەریف 
بوو. کە لە مزگەوتی مەزاتخانەکەی س��لێنی 
بە نارنجۆک ش��ەهیدیان کرد. کاوە مارەغانی 
ل��ە مەقەڕی ق��ەاڵدزێ بەهۆی  دەس��ت و 
پێوەندیەکان��ی  رێژیمی ش��ا ش��ەهید بوو. 
مامۆس��تای پایەبەرز، مامۆستا مەال رەحیمی 
وێردیش، لە ڕێی تەوێڵە بۆ ئێران شەهید کرا.
کاک فایەق��ی موعین��ی، لەگ��ەڵ کاک 
خەلیل شەوباش لە کوردستانی ئێراق شەهید 
کران. ش��ەهید س��اڵح الجانی لەگەڵ چەند 
پێشمەرگەی دیکە دەستگیر کراون. ئەوانیش 

ئیعدام کران.
لە ساڵی 52دا کاک محەمەدی ڕەمەزانی 

ڕژێمی ش��ا ئێعدامی کرد. لە ساڵی 52 مەال 
قادری وێردی لە بان��ە بەهۆی چڵکاوخۆرانی 
ڕژێمی ش��ا لە ماڵی عومەری خەیات شەهید 
ک��را. کاک عەزی��زی مس��تەفازادە لەگ��ەڵ 
مەحەمەد سەدیق لە سنە ئیعدام کران. کاک 
عوس��مانی کەریمی لە س��اڵی 58 لە شەڕی 
س��ێ مانگەدا لە نەغەدە ش��ەهید کرا. کاک 
کامیلی قازی زادە لە س��ورکێو لە ژێر بەفر و 

سەرما شەهید بوو.
پێش��ەوا  ش��ەهید  ڕژاوی  خوێن��ی 
ق��ازی، دوکتۆر قاس��ملوو، دوکتۆر س��ادقی 
ڕەحی��م  م��ەال  مامۆس��تا  ش��ەرەفکەندی، 
ئیس��ماعیلی  وێردی، مەحەمەدی ڕەمەزانی، 
ش��ەریفزادە، مەحەم��ەدی ئەس��تی مەنگور، 
عەل��ی دادخا، حوس��ەینی ڕەحم��ان ڕابی، 
کاک فایەق��ی موعین��ی، خەلیل ش��ەوباش، 
خورخورەی،  حەس��ەن  موعینی،  عەبدوڵاڵی 
حوس��ەین خاتون، حاجیلە مینەش��ەم، مەال 
مەحم��ودی زەنگەنە، موراد ش��یرێژ، س��اڵح 
الجانی، و هاوڕێیانی مامۆس��تا ئ��اوارە، مەال 
کەچە، مەحەمەدی ڕەس��وە مەرە، شەهیدانی 
نیروان، عوم��ەری ڕەحیم��ی، عێزەتی مینە 
بەگ، ناسری ڕەس��وڵی، ڕەحمانی مەولودی، 
عەلی رەش، حەس��ەن دیمۆکرات، ئەحمەدی 
مچە ش��وان، مامۆستا مەال برایمی حیکمەت، 
وەس��تا محەمەدی عەمار، خۆێنی ڕژاوی ئەو 
هەموو شەهیدانە و تەواوی شەهیدانی حیزبی 
دیموکراتی کوردستانی ئێران و خۆێنی ڕژاوی 
گەلی کورد و گەالن��ی ئێران دەبێتە دەریای 
بێ بن کە تەواوی دوژمنانی گەلی کورد تێیدا 
ق��وم دەبن، هەر وەک مامۆس��تا مەال ڕەحیم 
فەرمووی نەخۆش دەبین بەاڵم نامرین، رەوتی 

مێژوو بەرەو پێش دەروا.

ــمائیل شەریفزادە و  بەشی سێیەم: ئیس
هاوڕێیانی چۆن شەهید بوون؟

عەبدوڵاڵ کەریمزادە لە س��ەردەمی شۆرش��ی 
٤6-٤7 ناسراوە بە ئاڵیاز و ئاڵیاز ئەو چەمەیە 
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کە ل��ە دارێنەوە ب��ەرەو سەردەش��ت دەڕوا 
و لە گۆمەش��ین چەمی سەردەش��ت و ئاڵیاز 
تێک��ەڵ دەبنەوە و لەوێوە بەرەو ئاڵۆت دەڕۆن 
و دەرژێن��ە بەنداوی دووکانەوە. ئ��ەو نازناوە 
لەالیەن شەهید مەال ڕەحیم وەردی بۆ کاک 

عەبدوڵاڵ دیاری کراوە.
با پێش هەمووشتێک ئەوەتان عەرز بکەم 
کە هەدەف ل��ەوەی مامۆس��تا عەزیز )ناوی 
خوازروای س��مکۆ شەریفزادە( و هاوڕێیانی تر 
گەڕابوون��ەوە ئەوە بوو کە چاالکیی سیاس��ی 
بکەن، ئێمە بە دێهاتاندا دەگەڕاین و قسەمان 
بۆ خەڵک دەکرد. مەال عەزیز خۆی قس��ەی 

دەکرد.
نازان��م چۆن باس��ی مەال عەزی��ز بکەم 
ڕاس��تییەکەی. ئەمن ناتوانم بە هیچ لەونێک 
لەس��ەر ماهیەتی م��ەال عەزیز قس��ە بکەم، 
ئینسانێکی هەتا بڵێی سەواددار، میللەتپەروەر، 

جوانچاک و حیزبی بوو.
 مەال عەزی��ز کە باس��ی لەگەڵ خەڵک 
دەک��رد زیات��ر لەس��ەر مەس��ەلەی چینی 
زەحمەتکێ��ش و هەژار و فەقیر قس��ەی بۆ 
خەڵ��ک دەک��رد. دەچووینە س��ەر مووچەی 
کابرای دروێنەوان و قس��ەمان لەگەڵ دەکرد. 
ئ��ەو کابرایە زۆربەی جار یەکەم جار بوو مەال 
عەزیزی دەدیت و بەاڵم هەمیش��ە بە ئاواتەوە 
بوو، جارێکی تر بیبینێتەوە. چونکە مەال عەزیز 
بە زمانێک قس��ەی لەگەڵ ئەو خەڵکە دەکرد 
کە زمان��ی خەڵک بوو؛ یان��ی وەکوو ئەوەی 
بڵێن بە دەس��تی بیخاتە ن��او دڵی خەڵکەوە 
ئاوا بوو؛ بە ش��ێوە و بە زمانی خۆیان قسەی 
لەگەڵ کابرای کەشاوەرز دەکرد، یانی دەیزانی 
چۆن ئەو خەڵکە ل��ە دەردی چینی هەژار و 

زەحمەتکێشی حالی بکات.
 ئێمە بۆ ئەوە دەگەڕاین کە تەش��کیالتی 
حیزب زیندوو بکەین��ەوە بۆ ئەوە دەگەڕاین، 
کە بە خەڵک بڵێین ک��ە حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران کێیە؟ چ��ون ئێمەمانان 
نەماندەزان��ی کە حیزبی دێموک��رات کێیە؟ 

ئیلال ئ��ەو قەدیمیانەی ک��ە زەمانی کۆماری 
کوردستانیان دیبوو، خۆ ئەوانیش نەیاندەوێرا 
الی باوکیش��یان باسی ئەوە بکەن کە حیزب 
هەب��ووە کورد کێیە و هەر ل��ە دڵی خۆیاندا 

هەڵیان دەگرت.
ئەمن لە شەمۆڵە ]گوندێکی بانەیە[ چەکی 
پێشمەرگایەتیم هەڵگرت.  ئێمە دەگەڕاین بە 
گوندەکان��دا. ئێمە لە مەنتیق��ەی بانە بووین، 
مامۆستا مەال ئاوارە لە مەنتیقەی سەردەشت 
بوو، مامۆس��تا مەال مەحموود زەنگەنە، ساڵح 
الجانی و مراد شیرێژ لە مەنتیقەی مەرگەوەڕ 
و تەرگەوەڕ، شنۆ و خانێ و لەو ناوە دەبوون.

مامۆستا قادر ش��ەریف ئێستا نەهاتبۆووە 
دیوی خۆم��ان و کاک فایق و کاک عەبدوڵاڵ 
موعینی ئەوان ب��را بوون ئەوان لە مەنتیقەی 

بۆکان و مەهاباد و ئەو ناوە بوون.
ج��اری واب��وو دەگەڕاین یەکتریش��مان  
دەگرت��ەوە و ئێمە بەدوای کاری سیاس��ی و 
بووین و خەڵکمان  فەعالییەتی سیاس��ییەوە 
ک��ۆ دەکردەوە ل��ە مزگەوتەکان و قس��ەمان 
بۆ دەکردن. خەڵکی ئ��ەو دەمە دەتوانم بلێم 
بەحەدێک ئەو خەڵکە دڵس��ۆز و دڵپاک بوو، 
دەرهەق بە پێشمەرگە نەبێتەوە. ئیلال ئەوانەی 
کە بە ڕەسمی لەگەڵ ساواک بوون. ئەوە نەبێت 
کەس خیانەتی پێ نەکردین؛ چون ئێمە هەر 
ش��وێنێک دەچووین، ئیتر لە دوای ئێمە هیچ 
بۆ خەڵکەکە ڕووی ن��ەدەدا ]لە کۆنەوە پاش 
ڕۆیش��تنی پێش��مەرگە، ئەو بنەمااڵنەی کە 
شوێنی حەسانەوەی پێشمەرگەکان بوون، لە 
الیەن داگیرکەرانەوە ئ��ازار و ئەزیەت دراون 
و دەستبەس��ەرکراون[ بە ڕاس��تی خەڵکەکە 
دڵس��ۆز بوون. خەڵکەکە تام��ەزرۆی ئەوە بوو 
کە کەسێک ببێت، بەناوی حیزبی دێموکرات، 
بەناوی چینی زەحمەتکێش قسەیان بۆ بکات 
و لەس��ەریان وەجواب بێت. زولم و زۆرەکە لە 
حەد بەدەر بوو. خەڵکەکە جاڕز بوو، جا ئەگەر 
چەکدارێکی ئاوا چووبانایە و قسەیان بۆ کابرا 
بکردبایە لە ماڵیک دانیشتبانایە پیرو جەوانی 
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ئەو دێیە کۆدەبوونەوە هەتا ئەو کەسە قسەیان 
بۆ بکات.

کاتێک��ی ئێمە ل��ە مەنتیق��ە دەگەڕاین 
ڕەژیمی ش��ا دەچوو، بە خەڵکەکەی دەگوت 
ئەوانە چەتەن، دیارە بە دەس��تەی پیاوەکانی 
خۆی ساواک لێرە و لەوێ باڵوی دەکردوە کە 

بەلێ »جەماعەتێک چەتە« دەگەڕێن.
پاش��ان ڕەژیم بەوەش ڕازی نەبوو دەچوو 
ڕی��ش س��پی و حاجییەکان��ی دێیەکانی کۆ 
دەک��ردەوە و س��وێند و تەاڵق��ی دەدان کە 
ئەگەر کەس��ێکی ناشناس��یان دیت خەبەری 
لێ بدەن و پاش��ان هەوڵی دا چەک بەس��ەر 
خەڵکدا داس��ەپێنێ و خەڵک چەکدار بکات 
و خەڵک زۆر بە کەمی ملی بەو ش��تەداکرد. 
دیارە ساواک ئەو کارانەی بەیارمەتیی کەسانی 

سەر بە خۆی دەکرد.
ب��ەاڵم ئێم��ە چۆن ل��ە چەم��ی دارێنە 

دەرگیربووین؟
ئێمە کە ل��ە مەنتیقە بووین، کەڕەتێک کاک 
فای��ەق و کاک خەلی��ل ش��ەوباش و کاک 
محەمەدئەمینی سیڕاجی کۆمەکیان هێنا. چ 
بوو؟! لیباس و جامەدانە و ش��توومەکی وەک 
ڕەخت و فیش��ەکدان بوو. هێنایان لە دیوی 
گەورکان ]ناوچەیەکی ش��اخاوییە، دەکەوێتە 
نێوان سەردەش��ت، بۆکان ،سەقز و مهاباد کە 
عەش��یرەتی گەورک ل��ەو ناوچەیە دەژین و 
٤٠٠ گوندێک لەخ��ۆ دەگرێت[ هەموومانیان 

کۆ کردەوە و دایانینێ. 
کاک س��ولەیمان موعینی و کاک خەلیل 
مس��تەفازادەی بان��ە ]خەلی��ل ش��ەوباش[ 
کۆمەکێک��ی تریان هێنابوو نەگەیش��تە ئێمە 

نەمانزانی ئایا چەکە؟! ئایا پووڵە؟! ئایا چییە؟
ئەوان چووبوون کۆمەکەکەیان هێنابوو. لە 
کوێیان هێنابوو نازانم، گەڕابوونەوە س��لێمانی 
لە س��لێمانی کاک فایەق دەچێتە مالی قالە 
تەگەرانی کە بەقسە دۆستی سەمیمیی کاک 

فایەق بوو.
ه��ەر ئ��ەو ش��ەوی ک��ە کاک فایەق و 

کاک خەلیل دەگەنە س��لێمانی، کاک فایەق 
نامەی��ەک دەنوس��ێ بۆ ش��ەریفزادە و کاک 
عەبدوڵ��اڵی ب��رای، ئێمە لە س��ووتووی بانە 
بووی��ن، نامەکەمان پێ گەیی ل��ە نامەکەدا 
کاک فایەق نوسیبووی کە ئێمە ئەوە میوانی 
قالە تەگەرانین، لە س��لێمانی، بۆ س��بەی بە 
پیرمان��ەوە وەرن لە س��وورکێو و لە گوندی 
دونێزی پش��تی کانی برایم کە لەوێ  یەکتر 

دەگرینەوە.
ئەو ج��ار کەوتینە تەگبیر کە کێ بچێ؟! 
کێ نەچێ؟! لەوێ ئەو جەماعەتی کە خەڵکی 
بانە بوون و شارەزاتر بوون لە هەموو شوێنێکی 
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بانە، شەریفزادە گوتی ئێمە دەچین.
 ئێمە کێ بوون؟ سمکۆ شەریفزادە، ئەمن 
]ئاڵیاز[، محەمەدی ئەس��تێ مەنگوڕ خەڵکی 
شاتمانی سەردەشت، ئەو برادەرە تفەنگ ساز 
بوو. عەلی عەبدوڵاڵ کۆلی خەڵکی مرانێ، ئەوە 
گوندەی بن ڕەبەتێ، لەگەڵ حوسێنی ڕەحمان 
ڕابی مەریج��ەاڵن ]مەریجەاڵن گوندی بانەیە 
دەکەوێت��ە نێوان بانە و سەردەش��ت[. کوێخا 
شەریفی کێلەشینی میرەدێ، محەمەدێکمان 
لەگەڵ بوو یان زاوای بوو یان ژن برای کوێخا 
شەریف، خەڵکی سەقز بوو ئەو محەمەدە هیچ 
چەکێکی  پێ نەبوو. قەراربوو تفەنگی بۆ پەیدا 

بکەین.
 لەگ��ەڵ مچ��ە قەش��کێن، ئ��ەو مچە 
قەش��کێنەم نەدەناس��ی ]مەبەس��تی ئەوەیە 
نەیدەزان��ی خەڵکی کوێی کوردس��تانە و چ 

کەسێکە[.
جەماعەتەک��ەی تر یان��ی کاک عەبدوڵاڵ 
موعین��ی، مینەش��ەم و پێش��مەرگەکانی تر 
دەگەڕانەوە بۆ بەری گەورکایەتی ، جا ئێمەش 
ئەو ش��ەوە پاش تەگبیر و ب��ۆ بەیانی هاتینە 
ش��اخی هەڵۆی��ان و نان و چ��ای بەیانیمان 
خوارد و بۆ ش��ەوێ چووینە دارێنەی ژووروو. 
ل��ە دارێنە نان و چامان خ��وارد و چووین لە 
مزگەوتێ قسەمان بۆ خەڵک کرد و چووین لە 
مالی کوێخا حوسێنی دارێنە بخەوین ، خەڵک 
لە ماڵی کوێخا حوسێن لێمان کۆبوونەوە لەو 
ماڵە ئێم��ە بە هیوا بووین چەند س��ەعاتێک 
بخەوین و شەوێ سەعات سێ وەرێ بکەوین.
وەختێ جێگایان بۆ ڕاخس��تین بخەوین 
ش��ەریفزادە گوتی: با کوێخا شەریف نیگابان 
بێت، ئەم��ن گوتم با ئەو نەچێ ئەمن دەچم، 
کوێخا شەریف لە عێراق بوو ئەو سێ  کەسی 
لەگەڵ خۆی هێنابوو بۆ ناو ئێمە،  محەمەدی 
خزمی و مچە قەش��کێن و حوسێنی ڕەحمان 

ڕابی.
 ئەوان��ە هەموویان ل��ە عێراقەوە، پێکەوە 
کاریان دەکرد. کوێخا شەریف ئەو کاتی شەڕی 

چەمی دارێنە ڕووی��دا، دوو مانگ بوو لەگەڵ 
ئێمە بوو، جا بە هۆی هێندێ پیاوی س��اواک 
کە ئاغای گوندەکانی سەر سنوور بوون، کوێخا 
ش��ەریفی لە الیان س��اواکەوە، ڕێکخرابوو کە 
بێتە نێو پێش��مەرگە و لەوێ چی پێ دەکرێ 

لەگەڵ ئێمەی بکات.
 کوێخ��ا ش��ەریف خەڵکی کێلەش��ینی 
می��رەدێ ]گوندێکی گەورەی نێ��وان بانە و 
س��ەقزە[ بوو، ئەویش ئەو سێ نەفەری پەیدا 
کردبوو، حوس��ین ڕەحمان ڕابی، محەمەدی 
خزمی. حوسین چووبوو مچە قەشکێنی پەیدا 
کردبوو ئیتر پاش ئەوەی ساز دەبن، دێ بەدێ 

دەگەڕێن بە شوێن ئێمەدا.
ئێم��ە ل��ە بانەزێرێ بووی��ن، کابرایەک 
هات گوتی وەاڵهی جەماعەتێک پێشمەرگە 
لە ئێ��وە دەگەڕێن ئەوە ل��ە کاوالنن بەری 
ه��ەورازان. ئێمەش گوتمان بچ��ۆ بیانهێنە 
بۆ ئێرە، ئێمە کەس��مان پێ شک نەدەهات 
کە پێشمەرگە بێت و لەو ناوچەیە بێت، کە 
هاتنە الی ئێمە، کوێخا ش��ەریف و ئەو سێ 
کەس��ە بوون. ش��ەریفزادە گوتی کاکە ئێمە 
ئەوانە ناناس��ین و دەبێ ه��ەر کەس لەبەر 
خۆی��ەوە چاوی بەس��ەریانەوە بێت و بزانێ 

کێن و چ کارەن؟
ل��ەو جەماعەتە تەنیا کوێخا ش��ەریف و 
محەمەد ئاگاداری داوای ساواک بوون. ئەو دو 
کەس��ەی تر ئاگادار نەبوون. ئیتر لە پاش ئەو 
ڕۆژە هەتا ئەو ش��ەوەی کە چووینە دارێنەی 

ژووروو، ئەو جەماعەتەمان لەگەڵ بوون.
 ژوورەک��ەی کە لە دارێن��ە ئێمە لەوێ 
بوی��ن بانیژەیەکی هەبوو کە دوو پەنجەرە لەو 
ژوورەوە، دەچووە س��ەر بانیژەکە. شەریفزادە 
گوتی کوێخا ش��ەریف تۆ بچۆ ببە بە نیگابان، 
کە کوێخا شەریف چوو، من گوتم شەریفزادە 
با کوێخا شەریف نەچێ گوتی: لێگەڕێ با ئەو 
بچ��ێ هەتا نیگابانییەکەی ت��ەواو دەبێ ئێمە 
ناخەوین ئەگەر تەواو بوو ئەوە خۆمان دەچین 

نیگابان دەبین.
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ئەمن هەر لەس��ەری ڕۆشتم و شەریفزادە 
لێم توورە بوو گوتی: عەبدوڵاڵ دەڵێی دەترسی؟!
گوت��م: ئا دەترس��م. ڕاس��تە ت��ۆ لە من 
بەڵەدتری بەاڵم منیش خەڵکی ئەو ناوچەیەم 
و هەموو بنکە داری ئێرە دەناسم، ئەوە پاسگای 
وەرواوێ، ئەوە س��یاوەمەیە، ئ��ەوە بنژاژوو و 
ورچەکە، ئەوە ئاڵۆتە، لێرە بە پشتەوە دۆڵەزنە، 
ئەوە مەریجەاڵنە، لەو المانەوە دارساوێنە ئەو 

شوێنانە هەموو پایەگای نیزامی لێ بوو.
ئێمە پێخەف و جێگامان  بۆ ڕاخرابوو ئەو 
قسانەمان لەسەر پێخەفەکان دەکرد گوتم بۆ 

ئەوە نابێ کوێخا شەریف نیگابان بێت.
 بەاڵم شەریفزادە گوتی: نا ئێمە ناخەوین 
ئەو نیگابانییەکەی ت��ەواو دەبێت و ئەو کات 
یەكێکم��ان نیگاب��ان دەبی��ن ئەم��ن گوتم: 
ش��ەریفزادە ئەمن هەم��ووی نیگبانییەکەی 

دەکێشم، گوتی: نابێ دەبێ بە نۆرە بێ.
ئیتر بەدەم قس��ەوە خەوم��ان لێکەوت. 
پاش��ان کە کوێخا ش��ەریف لە پەنجەرەکەوە 
زەین��ی دابووی��ە و زانیب��ووی  ک��ە ئێم��ە 
خەوتووی��ن، لەبانیژەکەوە و ب��ە دەالقەکەدا 
تەقەی لە ش��ەریفزادە کرد، فیش��ەکەکە بەر 
محەم��ەدی ئەس��تێ مەنگوڕ ک��ەوت ئەو لە 
تەنیش��ت ش��ەریفزادەوە خەوتبوو. محەمەد 
لەس��ەر تەنیش��ت خەتب��وو و گولل�ەکە لە 
کەلەکەی الی ڕاستی کەوتبوو و پاش ئەوەی 
لە کەلەکەی دەرچوبوو بە دەس��تی چەپیشی 
کەتبوو چون دەس��تی بن س��ەری دابوو بە 
تەقەک��ە خەبەرمان بۆوە ، دەرپەرینە دەرێ ، 
خۆ کەس نەمابوو ، ش��ەریفزادە گوتی : ئەوە 

کوێخا شەریف بووە.
کوێخا ش��ەریف ئەو فیشەکەی تەقاندبوو 
و هەاڵتبوو چووبوو، خ��ۆی تەحویلی پازگای 
س��ێلمێ دابوو، لەوێ گوتب��ووی کە ئەمن لە 
ماڵی کوێخا حوس��ین لە دارێنەی ژووروو، 5 

پێشمەرگەم کوشتووە.
پ��اش تەقەک��ە ئێمە هەس��تاین برۆین. 
محەمەد، چون برین��دار بوو کەرێکمان پەیدا 

ک��رد و محەمەدمان س��وار ک��رد. هەر 5٠ 
میترێک دەبوو لە دێیەک��ە دوور کەوتینەوە، 
کە محەمەد گوت��ی: کاکە ئەمن هیچم نییە، 
لێمگەڕێ��ن بۆخ��ۆم دەرۆم و واڵغ��م ناوێ، 
محەمەد گەرمە برین بوو کەرمان بەرەو  ماڵی 
ساحەبی داکردەوە و  محەمەد بە پێیان لەگەڵ 
ئێمەوە وەڕێ کەوت. لە مەودای تەقەکە هەتا 
ئەوەی س��ازبووین لە دێی دارێنە بێینەدەرێ، 
مچە قەش��کێن هەلی پەیدا کردبوو هەاڵتبوو. 
مچە دەمانچەیەکی خۆی پێ بوو ئەو ش��ەوە 
پاش تەقەکە گوم بوو ئیتر نەمزانی چی بەسەر 
هاتووە. ئەوەیش نەمابوو، ئێس��تا مابووین من، 
مەال عەزیز، محمەدی ئەستێ مەنگوڕ، عەلی 
عەبدوڵاڵ ک��ۆڵ و ڕەحمان حوس��ێن ڕابی و 

محەمەدی خزمی کوێخا شەریف.
هێندێ ڕۆیش��تین و محەمەدی ئەستێ 
مەنگ��وڕ وردە وردە پێی ش��ل بوو. تفەنگ و 
فیش��ەکدانمان ل��ێ وەرگ��رت. هێندێک تر 
ڕۆیش��تن محەمەد تەواو شل بوو. نەیدەتوانی 
ڕێ بب��ڕێ. ئیتر ناچار ب��ە کۆڵێ هەڵمانگرت 
گەیشتینە شیوێک، گوتم لێرە دەبین جارێ.  
س��ارد بوو؛ هێن��دێ پووش��یان هێنا کۆمان 
ک��ردەوە و ئاوریان تێ بەردا؛ ئەمن زۆریش��م 
گوت ئاوری تێ بەرمەدەن جوابیان نەداومەوە، 
بە قەراغ ئاورەکەوە، ش��ەریفزادە و محەمەدی 
خزمی کوێخا شەریف وحوسین ڕەحمان ڕابی 

و عەلی عەبدوڵاڵ کۆڵ  خەویان لێکەوت.
کاتێ ئ��ەو هاوڕێیانە خەوی��ان لێکەوت،  
محەمەدی ئەس��تێ مەنگوڕ ک��ە بریندار بوو 
داوای ئاوی کرد، منیش زۆر گەڕام لە شیوێک 
ئەوالتر ئاوێک��م دۆزی��ەوە. هێندێکم هێنا و 
گەیش��تمەوە الی محەمەد. دەسماڵێکم  بەو 
ئاوە تەڕ دەکرد و ب��ە لێوی محەمەدم دادێنا 
لەو کاتەدا محەمەدی خزمی کوێخا ش��ەریف 
خەبەری ب��ۆوە، گوتی: ئەو ئ��اوەت لە کوێ 
هێنا، منیش گوتم لەو ش��یوەی پشتەوە، وەاڵ 
هەستا ڕۆی ڕوو بە شیوەکە، گوتی دەچم ئاو 

دەخۆمەوە.
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پ��اش قەدرێک حوس��ێنی ڕەحمان ڕابی 
خەبەری بۆوە.

� گوتی: ئەوە محەمەد چی لێهات 
� گوتم: چووە ئاو بخوا

� گوتی: بەزاتی خودا ڕۆیوە.
ئیتر چووین بە دوایدا کە چووین محەمەد 

نەمابوو.
ئەو جارە شەریفزادە لە حوسێنی ڕەحمان 
ڕابی کەوتە شک. چون حوسێن لەگەڵ ئەوان 
هاتبوو. ش��ەریفزادە دەس��تی لەس��ەر شانی 
حوسێن داناو گوتی: کاکە حوسێن هەرچی لە 
دڵدای��ە تۆ گیانی ئەوالدت، هیچ مەکە و بڕۆ، 

ئێمەش کارمان پێت نییە.
حوس��ێن چاوی پڕ بوو لە ئاو و فرمێسک 
ب��ە چاوی��دا هاتەخوارێ گوتی: م��ەال عەزیز 
ئەو حەیف��ە ئەمن دەکوژێ کە لەگەڵ کوێخا 
ش��ەریف هات��ووم دەنا هەت��ا خوێنم لەگەڵ 
تۆ نەڕژێ دەس��تت لێ هەڵناگ��رم. ئەو جار 
هەس��تاین ڕێ کەوتین بۆ نێو چەمەکە. ئیتر 
ئەو چەند کەسە من، مەال عەزیز، محەمەدی 
ئەس��تێ مەنگوڕ کە بریندار بوو، حوس��ێنی 
ڕەحمان ڕابی و عەلی عەبدوڵاڵ کۆڵ ماینەوە.

ش��ەریفزادە گوتی: دەچینە ناو چەمەکە 
منی��ش: گوتم ناچین��ە ناو چۆمەک��ە دوور 
دەکەوینەوە بەرەوە شاخی هەڵۆیان. شەریفزادە 
فەرمووی نا ئێمە لێرە خۆ حەش��ار دەدەین، 
وادەزان��ن کە دوور کەوتووین��ەوە. من گوتم: 
کاکە ئەوانە دێن ئەو مەنیتقەیە هەمووی »کێو 
تەق دەکەن«]مەبەست گەڕان بە وردییە[ جا 
ئەگەر کەس نەبینن دیارە ڕاس��ت دێنە ئێرە 
و لێرە دەمانبینەوە. ش��ەریفزادە فەرمووی: نا 
لێرە دەبین فکری ئەوەیان نییە ئاوا نزیک خۆ 

حەشاردەین.
بەهەرح��ال چووینە چەمەک��ەوە و هەتا 
ئەوەمان کرد ڕۆژیش هەڵهات و واڵت ڕووناک 
بوو. نانمان پێ نەبوو دوو سێ کولێرەی جۆمان 
پێ بوو زۆریش برسیمان بوو بەاڵم دەستمان 
بە هیچ کوێ ڕانەدەگەیش��ت.  سەعات الی 

8ی بەیان��ی بوو. ئێمە لەس��ەر ئاوەکە بوین 
قاچمان ل��ە ئاوەکەدابوو دوربینێکمان پێ بوو 
هەر لە خۆرا سەیری ئەمبەر و ئەوبەرم دەکرد، 
س��ێ نەفەرم بەرچاو هاتن، تفەنگیان پێ بوو 

گوتم: مەال عەزیز ئەوە جاشن!!!
مەال عەزیز گوتی: ئەوە کوێڕا تۆ جاش��ت 
پەیدا کرد؟ دوربینەکەی لێ وەرگرتم و خۆی 
س��ەیری کرد و گوتی: ئ��ەرێ وەاڵ عەبدوڵاڵ 

ئەوە جاشن.
ل��ەو ماوەیەدا محەمەد ک��ە بریندار ببوو 
بەح��اڵ هۆش��ی هەب��وو. جێگایەکم��ان بۆ 
س��ازکردبوو لەوێدا ڕامانکێش��ابوو. من گوتم 
هەستن با بڕۆین، ش��ەریفزادە گوتی: ناڕۆین 
ئێرە باشترە، لێرە نامانبینن. ئەگەر بڕۆین تازە 
درەنگە و ڕەنگە ئاشکرا بین. دەبێ لێرە خۆمان 
حەش��ار دەین. ئیتر ک��ەس هیچی نەگوت و 

لەوێ ماینەوە.
هێندەی پێ نەچوو لە هەردوو الوە وەک 
خیز و خ��ۆڵ گولل�ە بەس��ەرماندا هات. کە 
گولل�ە هات بەسەرماندا شەریفزادە و حوسێن 
پێکەوە، چوون��ە قووڵکەیەکەوە وەک قووڵکە 

خەڵووز  بووبێت، پربووبێتەوە وابوو.
ئەم��ن و عەلی��ش ل��ە جێ��ی خۆم��ان 
نەجوواڵی��ن، قاچم��ان لەنێو ئاوەک��ەدا بوو، 
ئیتر تەقە دەس��تی پێ ک��رد. ئەمن و عەلی 
ڕاستەوچەپ ڕاوەستاین؛ عەلی سەری لەبەری 
دارێنە بوو من س��ەرم لەبەری پەڕشەی بوو. 
بیی��ەک بەس��ەر ئاوەکەدا ڕووخاب��وو، عەلی 
س��نگی دابووە سەری و تەقەی دەکرد. ئەمن 
هەر لە یەکەم دەس��ترێژی لێم��ان کرا، ڕانم 
گولل�ەی وێ کەوت؛ بەاڵم هێسکی نەگرتبوو. 
هەر ئەوەندە ش��لکەی ڕانی ڕاستمی گرتبوو 
و دەرچووب��وو. گولل���ەش ک��ە وە خی��ز و 
ب��ەردی چۆمی کەوتبو هەم��وو هەڵبەزیبۆوە 
وەک پڕیش��کەی گولل�ە چۆنە ئاوا سمتم بە 
پریشکەی خیزەشینی چۆمی کون کون ببوو، 
خوێنی لەبەر دەرۆی��ی. ئەمن تفەنگەکەم لە 
یەک��ەم تەق��ەدا گولل�ەی تێ گی��را و کاری 
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نەک��رد. هێندەی خەریک��ی تفەنگەکە بووم، 
ب��ۆم چاک نەبوو. بەاڵم لەو کاتەدا محەمەدی 
ئەستێ مەنگوڕ بە حاڵ هۆشی بوو کە ئەوەی 
دیت، گوت��ی عەبدوڵاڵ ت��ۆ تفەنگەکەی من 
هەڵگرە و من تەفەنگەک��ەی ئەوم هەڵگرت، 
لەگەڵ تفەنگەکە دوو بەستەی فیشەکیش بۆ 

فڕێ دام کە پێم بێت.
لەو ئانوس��اتەدا عەلی بانگی کردم گوتی: 
عەبدوڵاڵ نەترسی نەڕۆی گوتم: بۆ کوێ دەڕۆم 
بەاڵم برین��دار بووم. گوت��ی: کوێتی گرتووە. 
گوتم: هیچ نییە بەو خیزە شینە بریندار بووم. 
عەلی تفەنگەکەی برنوویەکی کورتی پێ بوو. 

ئەمن تفەنگەکەم 11تیرێکی هۆڵەندە بوو.
 یەکەم جار کە مامۆس��تا ئاوارەم  دیت، 
مامۆستا ئاوارە پرسیی ش��ەریفزادە ئەو کوڕە 
لەگەڵت��ە کێی��ە؟! ش��ەریفزادە گوت��ی ئەوە 
عەبدوڵاڵیە!!! خەڵکی بانەزێڕە وپێش��مەرگەی 
بانەی��ە و تاقە پێش��مەرگەی بانەیە. ئەوەیش  
فەرمووی وەاڵهی چون تاقە پێشمەرگەیە ئەو 
تفەنگ��ەی بە دیاری دەدەمێ ، تفەنگێکی دار 

زەردی هۆڵەندی بوو 11 تیری دەخوارد.
شەریفزادە تفەنگی س��یمۆنۆفی پێ بوو. 
حوس��ێنی ڕەحمان ڕابی، تفەنگێکی برنووی 
کورت��ی پێ بوو، محەم��ەد و عەلیش هەر وا 
تفەنگێک��ی برنووی کورتی��ان پێ بوو. کوێخا 
ش��ەریفش هەر تفەنگێکی برنووی کورتی پێ 
بوو.محەمەد هۆش��ی تەقەی نەبوو س��ەعات 

زیاتر تەقەمان کرد.
 عەل��ی گوت��ی: ئایش عەبدوڵ��ال گیان؛ 
گولل�ەیەک هاتبوو ڕاست چووە زاری عەلییەوە 
و عەلی هەر ئەوەندی گوت و تەواو بوو. ئەمن 
لێی چوومە پێش��ێ و چەند ج��ارم ڕاژاند و 

بانگم کرد، دەنگی نەبوو عەلی شەهید ببوو.
ئەمن بریندار بووم، عەلیش ش��ەهید بوو. 
ش��ەریفزادە ئەوەندی بڵێی دوو س��ەد میتر 
لێمان دوور بوو، ئەو بەوەی نەزانی کە ئەمن و 
عەلی ئاوامان بەسەر هاتووە، ئیتر بەین بەین 
تەق��ە  دەکرا و بەین بەی��ن تەقە بێ دەنگ 

دەبوو.
ڕۆژ ب��ەرەو ئاوابوون ب��وو. بەتەمای ئەوە 
بووین ک��ە ڕۆژ ئاوا بێت و دەرچین. ئەوانیش 
ب��ۆ ئ��ەوەی دەرنەچین ئەو ج��ار نارنجۆکی 
دووکەڵیان پێوەناین و دووکەڵێکی سەیر ساز 
ب��وو. نارنجۆکێ لەپەنا من ل��ە ئاوەکە کەوت 
بەاڵم م��ن هیچم ل��ێ نەهات. ه��ەر چەقە 
دووکەڵێک س��ازبوو، دووکەڵێکی س��ەیر بوو 
چاوچاوی نەدەدیت. سێ، چوار دانە نارنجۆکی 
دووکەڵی��ان هاویش��ت. هەت��ا دووکەڵەک��ە 
ڕەویبۆوە، ئەوان لێمان نزیک بوونەوە، دیسان 
دەس��تیان کرد ب��ە دەس��تڕێژ و تەقە کردن 
و ئێم��ەش دەس��تمان پێ کرد، ل��ەو کاتەدا 
نەفەرێ��ک لەوان ک��ە دواتر زانی��م ئەحمەد 

دارەبەن خەڵکی مەریجەاڵن بوو، کوژرا.
دیسان دەس��تیان کرد بە دەستڕێژ هەر 
س��ەیر ب��وو. ڕەگباریان دەک��رد ئەمبەراوبەر 
نازانم بە چی تەقەی��ان دەکرد. چەند گولل�ە 
لە تەنیش��تی منی دا ئەگەر سەیرم کرد ئەو 
ڕەگبارەی کە چەند گولل�ەی وەتەنیشتی من 
کەوتبوو،  ش��ەریفزادە و حوسینی ئەنگاوتووە 
و ش��ەریفزادە کە ئەنگێودرا گلۆر بۆوە بۆ نێو 
چەمەکە و کەوتە نێو ئاوەکەوە، بەاڵم حوسێن 

هەر لە جێی خۆیدا شەهید بوو.
ئیت��ر ماینەوە م��ن و محەم��ەد. من لە 
محەمەد دوور کەتبوومەوە، پاش��ان زانیم کە 
محەم��ەد هەر بەو برینەی گولل�ەکەی کوێخا 
شەریف هێندەی خوێن لەبەر ڕۆیوە، ئەویش 
شەهید بووە. نەمزانی چ بکەم هێندێ تەقەم 
کرد، هەر جارێ بە الیەکدا دەمگوت، با بڵێن 
زۆرن، پاش قەدرێک ڕاوەستام و بیرم کردەوە 
وا باشە خۆم بە دەم ئاوەکەوە بدەم و  ئاوەکە 
هەم لێل بوو هەم سارد بوو، ساڵ نێوەراستی 
بەهار بوو. ئاوەکە قوڕاو بوو و بەفراو و قوڕاوی 
ب��ەری مەریجەاڵن بوو. ئاوەکە لێل و س��ارد 
بوو، هەرچی کردم نەموێ��را خۆمی لێ دەم، 

دەترسام ئاو بمبات.
وەک ئەوەی کەس��ێک پێم بڵێت لە بەر 



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719 272

خۆم��ەوە گوت��م ب��ا کاڵو و جامانەکەم دەم 
ئاوەک��ەدەم. کاڵوجامانەک��ەم دەم ئاوەکەدا و 
گوت��م ئەگەر تەقەیان کرد ئ��ەوە خۆم ناچم 
بەدووی��دا، ئەگەریش تەقەی��ان نەکرد ئەوە 
خۆشم دەچم بەدوویدا کاڵوجامانەم دەم ئاودا، 
هێندەم لێ دوور نەکەتبووەوە، دایانگرت و بوو 

بە قاوەقاو هەر دەتگوت ڕاوە بەرازە.
لەپەنا من��ەوە، گۆمێک هەبوو دیاربوو کە 
کاتی خ��ۆی کەندەاڵنی گۆمەکە هەرەس��ی 
ک��ردووە، گابەردێ��ک هاتبووە ن��اوی و دارە 
بییەک ش��ۆڕابەی کێشابووە س��ەری. چرپی 
وچاڵێک��ی زۆر بەو دارە بییەوە گیرس��ابۆوە. 
تفەنگەکەم بەدەس��تەوە گرت و خۆم گەیاندە 
گۆمەک��ە و دەس��تم بە پەل��ە بیەکە گرت و 
گۆمەکەم تاقی کردەوە، قاچم نەدەگەیش��تە 
ئەرزی. دیاربوو قووڵ بوو. تفەنگەکەم بە پەلە 
بییەکە داکرد و خۆم مات کرد، لەبەر خۆمەوە 
گوتم قامیش��ێک پەیدا دەک��ەم و لە دممی 
دەخەم و خۆم نوقم دەکەم  بەو قامیش��ێک 
نەف��ەس دەکێش��م. ل��ە چرپیوچاڵەکەی کە 
بەدارەبیەکەوە گیرس��ابۆوە قامیش��ێکم پەیدا 
ک��رد، چوومە بن چرپیوچاڵەک��ە و جارجارە 
قامیشەکەم لە دەمم دەنا و سەرم نوقم دەکرد 
و جار جار سەرم دەردێنا و ئیتر ئاوا چاوەڕێ 
بووم شەو دابێت و ئەوان بڕۆن، قەدرێکی پێ 
چوو پەی��دا بوون بەاڵم بەرەوالی من نەهاتن  
و گەڕانەوە مەیتەکانیان کۆکردەوە و هێندێکی 
تری پێ چ��وو، دەنگە دەنگ بڕا و ئیتر واڵت 

تەواو تاریک داهات.
پاش تەواو بوون��ی دەنگەدەنگەکە، کەس 
نەما پاش ئەوەش کە دەنگە دەنگ بڕا، ئەمن 
دەترسام کە کەسیان بەجێهێشتبێ بۆ ئەوەی 
ئەگەر هاتوو خەڵک هاتنە شوێنەکە خەڵکەکە 
بگرن. بۆیە ه��ەر نەمدەوێرا لە گۆمەکە بێمە 
دەرێ، قەدرێکی تر ڕاوەس��تام و پاش��ان لە 
ئاوەکە هاتمە دەرێ. هەم��وو گیانم تەزیبوو. 
بەناچاری وردە وردە بە هەر چنگەگرکەیەک 
بوو سەرکەوتم بەرەو ش��اخی هەڵۆیان. هەتا 

ئەوێ بە چنگەگرکێ ڕۆیش��تووم. تەشبیهات 
نەبێت، وەک حەیوان.

گوتم دەچمە دێی هەڵۆی؛ لەوێ دەچمە 
ماڵی حاجی ش��ەریفی هەڵۆ؛ ئەو حیزبی بوو. 
پاش��ان بە هەر چەشنێک بوو لیباسم داکەند 
و گوشیم و دواتر لەبەرم کردەوە و وردە وردە 
خۆم گەیاندە دێ��ی هەڵۆی. لەوێ دێبەرێکی 
لێ بوو لە دێبەرەکە، خۆم مات کرد، کە گوێم 
دایە س��ەگوەڕێکی س��ەیر بوو، زۆر قەرەباڵغ 
بوو گوتم: بەخودا ئەوە جاشەکان لەوێن بۆیە 
نەچوومە نێودێی هەڵ��ۆی و گەڕامەوە. چووم 
بۆ دێی پەڕش��ەی. ئەو وەخت کوێخا ڕەحمان 
لەوێ بوو. بەتەمای ئ��ەوە بووم بچم بۆ ماڵی 
ئەوان، ئەویش حیزبی بوو. کە گەیشتمە قەراغ 
پەرشەی ئەویش هەر بەو دەستوورە سەگوەڕ 
و قەرباڵغ بوو گوتم بەخودا جاشەکان لێرەشن 
ئیت��ر نەچوومە نێودێ و گەڕامەوە ڕووم کردە 

بناویلە کۆن.
ئەوج��ار گوت��م دەچم ب��ۆ بناویلە کۆن. 
گەیشتمە سەر ڕێی بانەزێر- هەڵۆیە و لەوێوە 
چوومە س��ەر ڕێی بناویلە کۆن و سەگەلم لێ 
پەیدا بوو. تووشی کەرتە مەڕێک بووم نەمزانی 
مەڕەکەی هی کوێیە. ش��وانەکە هاورای کرد، 
هەی بیگرە، هەی بیکوژە، دەنگی ش��وانەکەم 
ناس��ی؛ هاورام کرد وەرە من ئاشێرم وەرە با 
ئەو سەگانە نەمگرن، شوانەکە خەڵکی بناویلە 

کۆن بوو.
ش��وانەکە هات و ئەگەر ه��ات عەزیزی 
کوێخ��ا مینە ب��وو، کە هاتە پێش��ێ دیتمی 
دەس��تی ک��رد بەگریان هێندێ دڵخۆش��یی 
عەزی��زم داوە و گوتم ببمبە نێو دێ. پاش��ان 
کاعەزیز، ه��اواری لە ئاوەڵش��وانەکەی کرد. 
گوتی ئەم��ن هەتا ماڵێ دەچم��ەوە، لەگەڵ 
ئەو چوومەوە. ماڵەک��ەی لە بناویلە کۆن بوو. 
لەوێ نانم خوارد هێن��دێ پێ چوو. لە ماڵی 
عەزیز قەدرێک لەس��ەرخۆچووبووم. پاش��ان 
وەهۆش هاتمەوە؛ گوتمە عەزیزی ئەمن دەڕۆم 
بەاڵم پاتۆڵێکم بۆ پەی��دا بکە. جلەکانی خۆم 
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دەستێ ڕەنک و چۆغەی سوور بوو. بە خەاڵت 
وەرمگرتب��وو. بەاڵم گولل�ەک��ە دایتەکاندبوو. 
ب��ۆ لەبەرکردن نەدەبوو، هێن��دەش بە قوونە 

خشکێ ڕۆیشتبووم، تەواو تێکچووبوو.
  عەزیز پاتۆڵێکی دامێ و پاتۆڵەکەم گۆڕی 
و پاتۆڵەکەی خۆمم بەدەستەوە گرت. هێنامە 
خوارێ لە چەمی »کۆدەڵە« دەم ئاوەکەم دا بە 
عەزیزم گوت، لەگەڵم وەرە بۆ کاوالن بەش��ی 

هەورازە.
لەوێ دۆس��تێکی حیزبی لێ بوو بەناوی 
»حەس��ەنی ڕەس��وڵی مین��ە«. ئەو دەس��تی 
دوکتوری و ش��تی وای هەب��وو. عەزیز هەتا 
بەرمااڵنی کاوالن هات لەگەڵم و لەوێ گوتم، 
ج��ا کاکە ئەتۆ بگەڕێ��وە، یەکمان ماچ کرد و 

گەڕاوە و گوتم باسی هیچ مەکە.
 ئەمنیش چوومە ماڵی کا حەس��ەن هەتا 
گەیش��تمە ئەوێ ڕۆژ بووەوە. ئیتر لەوێ کاک 
حەسەن ڕایکێش��ام برینەکەی ڕانمی کردەوە 

یەک لیوان ئەلکۆلی چراتۆری تێ کرد.
ئەلکۆڵەک��ە برینەکەی برژاندم��ەوە .ئەو 
ڕۆژە لەگەڵ کا حەس��ەن چوومە جووتی، لە 
بینی  دێی دەنکێ و کاوالن س��ەعاتێکی ڕۆژ 
مابوو. گوتم: کاک حەس��ەن ئەمن دەڕۆم بۆ 
بانەزێڕە. بەرەو بانەزێڕە وەڕێ کەوتم و چووم  
بۆ مووچەی خۆمان، ل��ەوێ گەوەڕێکی ماڵی 
ماممی لێ ب��وو. چوومە گەوەڕەکەوە و لەوێ 
س��ەرمام ب��وو، ئاورێکیم ک��ردەوە و هێندێ 
خ��ۆم پێ گەرم ک��ردەوە. کاکەکەم لەوبەری 
گەوەڕەک��ە جووت��ی دەکرد ک��ە ئاورەکەی 
دیتبوو، هات ب��ۆ الم. هەتا لێم نزیک نەبۆوە، 
نەمزان��ی. کاکەم هات و باوەش��ی پێداکردم 
و دەس��تی کرد بەگریان و ئیت��ر لەگەڵ ئەو 
ڕۆیش��تمەوە هەتا نێوشەخسەکەی بانەزێڕێ. 
]دەکەوێت��ە 2 کیلومیتری گون��دی بانەزێر[ 
و ل��ەوێ بە کاکەم��م گوت ئەت��ۆ بچۆوە بە 
نەفەرێکدا هێسترێک و نانم بۆ بنێرە و خۆت 

مەیەوە.
م��ن چوومە نێ��و شەخس��ەکەوە و خۆم 

مات کرد و کاکەم ڕۆیشتەوە نان و هێستری 
بۆ ن��اردم و نانم خوارد و س��واری هێس��تر 
بووم. چووم بۆ ش��ەمۆلێ و ل��ەوێ چووم بۆ  
ماڵ��ی »برایمی مام وس��وو« ماڵی کاک برایم 
لە ش��ەمۆلێ ب��وو. کاک برای��م حیزبی بوو، 
زۆرکەس��ی تری لێ بوو. وەک »مامۆستا مەال 
ساڵەی باریکان«، »برایمی مام وسوو«، »حەمە 
ئاغا ش��ندڕان« و »مامۆس��تا مەال عەبدوڵاڵی 
ش��ەمۆلێ«. جەماعەتێکی زۆری لێ بوون  و 
ئەوانە هەمووی خەڵکی دێیەکە بوون؛ هەموو 

کەسی باش بوون، حیزبی بوون.
لە ش��ەمۆلێ تفەنگەکەیان لێ وەرگرتم 
و واڵخی��ان بۆ پەیدا کردم و بەڕێیان کردم 
بۆ ب��ەری گ��ەورکان. لەوێ ل��ە  گوندی 
گەنمان کە دەکەوێتە پشتی موسێ، دەوری 
هەفتەیەک لەوێ ب��ووم و دەرمانیان کردم 
و چاوەڕێ��ی کاک عەبدوڵ��اڵی موعین��ی 
و ئ��ەوان ب��ووم، هەتا ش��ەوێک هاتن لە 
دووم��ان بردیانین بۆ نێ��وان کانییەڕەش و 
سوێناس��ێ. لەوێ لە کونە شاخێک بووین. 
ب��ە ڕۆژ دەهاتینە دەرێ. ئیت��ر نەفەرێکم 
لەگەڵ بوو پێش��مەرگەی خۆمان بوو؛ منی 
دەرمان دەک��رد. لە دێی گەنمان کابرایەک 
بەن��اوی »عەواڵی س��اڵە عەب��اس« خودا 
عاف��ووی کات، نەم��اوە، کابرایەکی حیزبی 
ب��وو، زۆری یارمەتی دام. پ��اش ئەو مانگە 
سەرخۆ کەوتمەوە و دەمتوانی بگەڕێم. پاش 
ئ��ەوە ڕۆژێکی هاتمەوە ش��ەمۆلێ و لەوێ 
تفەنگەک��ەم وەرگرت��ەوە و چووم��ە دیوی 

گەورکان و لەگەڵ پێشمەرگە کەوتمەوە...

سەرچاوەکانی بەشی یەکەم
ئاڵە كۆك/ غەنی بلورییان

وتاری دكتور قاسملوو لە كۆبوونەوەی گشتیی ئاپریلی 1989
ئەحمەد تۆفیق/ حامید گەوهەری

بیرەوەرییە سیاسیێەكانی ئەمیر قازی
وتووێژ/بیرەوەرییە سیاسییەكانی سەید عەلی رەحمانی

بیرەوەرییەكانی كەریم حیسامی
مرکز اسناد تاریخی/ساواک





وەرگێڕان



ئایا غەیرەفارسەکان دەتوانن قسە بکەن؟ 
گێڕانەوەی حاکمییەت لە»ناسنامەی ئێرانی« 

نووسینی: د. ئەحمەد محەمەدپوور، زانکۆی ماساچۆسێت
د. کەماڵ سلێمانی، کۆلێژی مێکزیکۆ

وەرگێڕان: کەیوان فاتحی
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پوختە
نوزدەهەم��ەوە،  س��ەدەی  کۆتایی��ی  ل��ە 
س��ەرەڕای بوونی پێکهاتەی فرەکولتووری و 
فرەزمانیی حەشیمەتی ئێران، ناسیۆنالیزمی 
فارس��ی وەکوو ئایدیۆلۆژیی دەوڵەت کاری 
پێ کراوە. ڕۆش��نبیرانی ف��ارس کۆمەڵێک 
میسداقی مێژوویی و فەرهەنگییان فۆرمولە 
کردووە کە وای کردووە زمان و ناس��نامەی 
فارس��ی بۆ هەموو ئێرانییەکان هەمەگیر و 
هەمیش��ەیی بێ. بە هاتنە ئ��ارای دەوڵەت 
نەتەوەی مودێرن، لە س��ەردەمی خانەدانی 
پەهلەوییەوە ناس��نامەی غەیرەفارس��ەکان 
ب��ۆ جێگیرکردنی  بە ش��ێوەیەکی دڕندانە 
نەت��ەوە،  ی��ەک  واڵت،  سیاس��ەتی«یەک 
یەک زمان« س��تەمیان لێ کرا. دەوڵەت لە 
ڕێگای وەها سیاس��ەتێکەوە و بە یارمەتیی 
ڕوشنبیران و چینی خوێنەوار و تێگەیشتوو، 
توان��ی ناس��نامەی فارس��ی وەک��وو »تاکە 
ناسنامەی« ئێرانی بسەپێنێ و بە شێوەیەکی 
فارسییەکان  غەیرە  ناسنامە  سیستەماتیک، 
ل��ە پەڕاوێ��ز بخ��ات و یاس��اغیان بکات و 
وەک��وو »ناس��نامەیەکی قەومیی س��اختە« 
هەڵسوکەوتیان لەگەڵدابکات. بە لەقەڵەمدانی 
ناسنامە غەیرەفارسەکان وەک »ساختە«، لە 
ئاکامدا، ئەو ناس��نامانە وەکووهەڕەشەیەکی 
هەمیش��ەیی ب��ۆ س��ەر یەکپارچەی��ی و 
مۆنۆلۆگ��ی ئایدیۆلۆژیی حاکمییەت س��ەیر 
دەکرێ. هەر بۆیە، ئەم وتارە مەبەستیەتی بە 
چاوێکی ڕەخنەگرانەوە »ناس��نامەی ئێرانی« 
»ئەویتری کۆلۆنیالیزەکراو«  بەرهەمهێنانی  و 
لە الیەن ئەو ناس��نامەیەوە هەڵبسەنگێنێ. 
ئەم وتارە بانگەش��ەی ئ��ەوەش دەکات کە 
لە ڕێگەی ئەم ش��ێوازە لە »بەئەویترکردنی 
گرووپ��ە نێوخۆییەکان«، کە ناس��یۆنالیزمی 
فارس بە پشت بەس��تن بە تێکەڵەیەک لە 
هێزی سەربازی و »ئێپیس��تمۆلۆژیی زاڵ«، 
»پرۆس��ەی کولۆنیالیزە کردن��ی نێوخۆیی« 

هێناوەتە ئاراوە و ڕاگیری کردووە. 

وشە سەرەکییەکان
ناس��یۆنالیزمی فارس��ی، ناوچە فارس��ەکان، 
سەردەس��ت،  کۆمەڵگ��ەی  ئاریائیس��م، 
کولۆنیالیزمی نێوخۆیی، کوردەکان، ناسنامەی 

ئێرانی 
جەنگێ��ک بۆ و لە دەوروب��ەری بەردەوام 
بوون��ی مێ��ژوو لەئارادایە . . . ک��ە دەیەوێ 
دیسانەوە بەرنامەیەک داڕێژێ یا دایبمرکێنێ 
و دەنگ��ی ک��پ ب��کا. . . ]بۆ س��ازکردنی[ 
»بیرەوەری��ی گش��تی« و هەروەها بە ئامانج و 
مەبەستێک کە چوارچێوەیەک بۆ خەڵک ساز 
ببێ کە تیایدا ش��رۆڤە بۆ ئەوەی ئێس��تا ڕوو 
دەدا بکرێ. )میشێل فوکۆ، فیلم و بیرەوەریی 

گشتی( 
ڕۆش��نبیری  و  سیاس��ی  نوخب��ەی 
ناسیۆنالیس��تی ئێران��ی ب��ە پێناس��ەیەکی 
نامێژوویی لە »ناس��نامەیەکی ڕاس��تەقینەی 
ئێران��ی« هەڵخڵەتاون. )مێه��رزاد بروجێردی، 
سازکراوە ناسیۆنالیستییە مشتومڕهەڵگرەکانی 

ناسنامەی ئێرانی(
کاتێک نوخبەی ئاکادیمیک و ڕۆشنبیری 
چینی سەردەس��ت بەرەوڕووی بەرزبوونەوەی 
پێداگری کردن لەس��ەر ناس��نامەی قەومی 
دەبنەوە، زۆربەی جار بە ترس و نیگەرانییەوە 
بەرپەرچی دەدەنەوە و باس لە مەترسییەکانی 
دەکەن. )کریس��تییەن ئیلینگ، کەمینەکانی 

ئێران(

دەستپێک 
ل��ە یەکی ئاگوس��تی 2٠18، کۆچەر بیرکار، 
زانای بیرکاری کورد و پروفێس��ور لە زانکۆی 
کەیمبریج، مێداڵ��ی فیڵدزی بواری بیرکاریی 
ساڵی 2٠18ی پێ بەخشرا، کە بەناوبانگترین 
خەاڵتی بواری بیرکاریی��ە. بیرکار لە جێژنی 
وەرگرتنی خەاڵتەکەی��دا ڕوو بە هاوواڵتیانی 
خۆی گوتی: »هیوادارم ئ��ەم هەواڵە بزەیەک 
بخات��ە س��ەر لێ��وی ٤٠ میلیۆن ک��ورد«. 
لێدوانەک��ەی بی��رکار- ک��ە ب��ەرز ڕاگرتنی 
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ناسنامەی کوردیی خۆی و ئاماژەدەری ستەم 
و هەاڵواردنی سیستماتیک لە دژی کورد بوو 
� زۆرێک لە فارس��ەکانی ل��ە ناوخۆی ئێران 
و دەرەوە تووڕە ک��رد.]1[ الی ئەوان وتەکانی 
بیرکارهەتا ئاستی خەیانەت دەچوو. هۆکاری 
ئەم��ەش ئ��ەوە بوو ک��ە گرووپ��ی قەومیی 
یادکردنەوەی  فارس��ەکان(  )واتە  سەردەست 
ناسنامە غەیرە فارس��ەکان وەکوو خەیانەت، 
داوای خاک و جوداخوازی و لە بنەڕەتدا وەک 
دژەئێرانی بوون لە قەڵەم دەدەن.  )2، 2٠13( 
فارسە س��اختەکارەکانی دیکە کاتێک زانییان 
بی��رکار ناوی خ��ۆی لە فارس��ییەوە گۆڕیوە 

ب��ۆ ک��وردی، ئەمەی��ان وەکوو 
بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەگر بۆ بێ 
وەفایی و خەیانەتی ئەو چاو لێ 
کرد.]2[ دامەزراوە و بەرپرس��انی 
ئێرانیش کارادانەوەیان  دەوڵەتی 
بیرکار  لێدوانەک��ەی  بەرانب��ەر 
س��ۆرێنا  نموونە،  ب��ۆ  دەربڕی. 
س��ەتتاری، جێگری حەس��ەن 
ڕۆحانی سەرۆک کۆماری ئێران 
لە بواری زانس��ت و تکنۆلۆژی، 
ل��ە نامەی ڕێزلێنان��ی خۆی بۆ 
نووس��یبووی  بی��رکار  خێزانی 
»بیهەوێ یان نەیهەوێ، کۆچەر 
درەخشانییە«. فەریدوون  بیرکار 

]3[ خوێندکاران��ی مێژووی ئێ��ران دەزانن کە 

ئەم کاردانەوەیە لە هەمبەر لێکۆڵەرێکی کورد، 
ڕووداوێکی تاک و تەرا نییە، بەڵکو بەش��ێکە 
لە مودێلێک. لە دەوڵەتی ئێراندا بەکارهێنانی 
هەم��وو ناوە کوردییەکان ب��ە تاوان لە قەڵەم 
نادرێت. بەاڵم دەوڵەت بەربەستی بیرۆکراتیکی 
جۆراوجۆری بۆ بەکارهێنانی ناوە کوردییەکان 
دان��اوە. ئ��ەوەش  وەکوو س��تراتیژییەک بۆ 
یەکدەس��ت کردنی کۆمەڵگە ژێردەس��تەکان 
)بۆ وێنە لە کوردستان، ئیدارەی سەرژمێریی 
ئێران لیستێکی جێی پەس��ند لە ناوەکانیان 
خس��تووەتەڕوو، کە خەڵک دەبێ لە نێوانیاندا 

ن��او هەڵبژێرن(. هەوڵەکانی دەوڵەتی ئێران بۆ 
س��ڕینەوەی گوزارشت کردنی کولتورە غەیرە 
فارسەکان، الی ڕۆش��نبیرانی فارس نەبووەتە 
کێش��ە. بە پێچەوانەوە ئەوان بە ش��ێوەیەکی 
بۆ  مەعریفی��ان  زەمین��ەی  سیس��تەماتیک 
کاری یەکدەس��ت کردن لە الیەن دەوڵەتەوە 
فەراه��ەم کردووە. نوخبەی ف��ارس بەرامبەر 
ب��ەوەی هاوواڵتییانی غەیرەک��ورد لە ئوروپا 
و ئەمری��کا ناوە فارس��ییەکانی خۆیان بۆ ناوە 
هەستیارییەکیان  هیچ  بگۆڕن  ڕۆژئاواییەکانی 
ل��ە خۆیان پێش��ان نەداوە. دەبێ بپرس��ین، 
بۆچی س��ەرەڕای دژایەتی��ی توندیان لەگەڵ 
کوردی،  کولتوری  خۆدەربڕینی 
نوخب��ەی فارس ب��ەوە قەڵس 
ئێرانییەکان��ی  کاتێ��ک  ناب��ن 
واڵت  دەرەوەی  دانیش��تووی 
کولتووری  س��یمای  کۆمەڵێک 
ڕۆژئاوای��ی وەردەگرن. هەندێک 
لە ئامارەکانی ئەم دوایییە ئاماژە 
بۆ ئەوە دەکەن کە دیاس��پۆرای 
ئێران��ی لە ئاس��تێکی بەرچاودا 
ئاوێتەی کولتووری ڕۆژئاوا بووە. 
بە پێی ڕاپرسییەکی ئەم دواییەی 
ژمارەیەکی   ،2٤ فرانس  کەنالی 
زۆر ل��ە ئێرانیی��ەکان تەنانەت 
 پێوەندی��ی خۆیان و زێدەکەیان 
دەش��ارنەوە.]٤[ بەو حاڵ��ەوە زۆر کەس تووڕە 
بوون ب��ەوەی زانایەکی کورد ناوێکی کوردیی 

بۆ خۆی هەڵبژاردووە.]5[
جڤاکی ک��ورد لە سەرتاس��ەری جیهان 
هەم ب��ە دەس��تکەوتەکەی بی��رکار و هەم 
ب��ە پ��ێ داگرتنی ئەو لە س��ەر ناس��نامەی 
کوردیی خۆی دڵخۆش ب��وون. کوردەکان بە 
گش��تی لێدوانەکەی بیرکاری��ان بەئازایانە و 
نیشتمانپەوروەرانە لێکدەدایەوە.]6[ بەاڵم بۆچی 
کردەیەک��ی ئاوها س��یمبولیک،  ئەو هەموو 
خوێندنەوە دژ بە یەکەی بۆ دەکرێ؟ چ شتێک 
لە پشتی ئەم کاردانەوانەوەیە؟ ئەم کاردانەوانە 

ڕۆشنبیرانی فارس 
کۆمەڵێک 
میسداقی 
مێژوویی و 
فەرهەنگییان

 فۆرمولە کردووە کە وای 
کردووە زمان و 

ناسنامەی 
فارسی بۆ هەموو 

ئێرانییەکان 
هەمەگیر و 

هەمیشەیی بێ
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چ ش��تێکمان لە بارەی ناسنامەی ئێرانییەوە 
پ��ێ دەڵێن؟ لە هەمووش��یان گرنگتر، بۆچی 
کردەی تاکەکەسیی س��ادەی کوردێک )واتە 
ناس��ران بەو ناوەی کە خ��ۆی هەڵیبژاردووە( 
دژبەرەکانی  ناسنامە  کاردانەوەی  دەستبەجێ 
لێ دەکەوێتەوە؟ چ جۆرە لۆژیكێک لە پش��ت 
ئەم کاردانەوانەوەن؟ ئامانجی ئەم وتارە ئەوەیە 
بە چاوخش��انەوەیەکی خێرا بە مێژوونووسیی 
ئێرانی و ل��ە ژێر ڕۆش��ناییی توێژینەوەکانی 
تایبەت بە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی واڵمی ئەو 

پرسیارانە بداتەوە. 
ل��ەم وت��ارەدا کار لەس��ەر پلەبەندی��ی 
ئەتنۆکولتووری و سیاسی لە ئێراندا دەکەین، 
هەروەها ئەو ئەکادیمیایەی ئەو پلەبەندییە وەک 
سیس��تەمێک بۆ بەرهەمهێنانی کۆلۆنیالیزمی 
نێوخۆیی ڕادەگرێ، واتە ئەو کۆلۆنیالیزمەی بە 
هۆیەوە جڤاکە غەیرەفارس��ەکان بە »ئەویتری 
ئەویت��ر« )ب��ۆ زانیاریی زیاتر لە س��ەرم ئەم 
چەمکە، بڕوانە موحەمم��ەد، 1999(. وەکوو 
چەمکێک کولۆنیالیزمی نێوخۆیی دەریدەخات 
کە چۆن نایەکس��انیی سیاسی، کولتووری و 
ئابووری لە نێوان ناوەند و ناوچە جیاوازەکانی 
واڵتێکدا هەیە. ئەم نایەکسانییە زۆرتر لەسەر 
بناغەی دابەشکارییە ئەتنیکی، زمانی، نەژادی 
و ئایینیی��ەکان ڕێکخراوە. لی��ۆ مارکوارد، لە 
1957 لە لێکۆڵینەوەیەک لەبارەی ئاپارتایدی 
ئەفریقای باش��وور ]چەمک��ی[ کۆلۆنیالیزمی 
نێوخۆیی بەکارهێن��ا. دوای ئەوەی وتارەکەی 
پابلۆگونزالێز کاس��انۆڤا، لە س��اڵی 1965 لە 
مێکزیک باڵوکرایەوە، کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی 
لە توێژینەوەکانی بواری پەرەس��ەندندا بڕەوی 
پەیدا کرد. گونزالێز کاس��انۆڤا، کولۆنیالیزمی 
نێوخۆییی بەو جۆرە پێناسە کرد: »دەسەاڵتی 
ی��ەک گرووپ��ی ئەتنیک��ی بەس��ەر گرووپە 
ئەتنیکییەکان��ی دیکەدا کە لە ناو س��نوورە 
دەژین )گونزالز  دەوڵەتدا  یەک  بەردەوامەکانی 
کازان��او، 1965 : 13٠ – 132(. ب��ە ئیلهام 
وەرگرت��ن ل��ە کۆنزالێ��ز کاس��انۆڤا، ئاندرێ 

گۆندێ��ر فرانک، یەکێ��ک لە کەس��ایەتییە 
ناسراوەکانی تیوریی وابەس��تەیی، باس لەوە 
دەکات ک��ە کولۆنیالیزمی نێوخۆیی، فۆرمێکە 
لە »گەش��ەی ناهاوس��ان« کە ئام��اژەدەری 
پێوەندییەک��ی پێکهاتەییی نایەکس��انە و لە 
پەیوەندیی نێ��وان »مێترۆپۆل« و »دەوڵەتۆکە« 
و »ناوەند و پەڕاوێز«دا خۆی ئاش��کرا دەکات. 
 )پی��ت و هارتوێ��ک، 2٠19 : 118(. ل��ەو 
کاتەوە ]چەمک��ی[ کولۆنیالیزمی نێوخۆیی لە 
الیەن زۆریەک لە لێکۆڵەرانەوە بە تایبەت لە 
پێوەندیی ناوکۆی ئەمریکای التین، مێکزیک 
و ویالیەت��ە یەکگرتووەکان��ی ئەمری��کادا بە 
کارهێنراوە  )هیکتۆر، 1975؛ پەکم، 2٠٠٤(. 

عەلی ڕەزا ئەسغەرزادە، لێکۆڵەری ئێرانی 
لە لێکۆڵینەوەیەکی ئەم دواییەی خۆی لە سەر 
مێژووی مودێرن��ی ئێران کەڵکی لەم چەمکە 
وەرگرتووە. ب��ۆ نموونە ئەس��غەرزادە وەهای 
دەبینێ��ت چاالکیی��ە جۆراوجۆرەکانی تورکە 
ئازەرییەکان نیش��انەیەک بێ��ت بۆ خۆڕاگری 
ئازەرییەکان لە بەرامبەر کولۆنیالیزمی  تورکە 
نێوخۆی��ی لە ئێراندا )ئەس��غەرزادە، 2٠٠7 : 
197(.]7[ لەو لێکۆلینەوانەی کە پێشترلە سەر 
کورد کراون، کۆمەڵناس��ی تورک ئیسماعیل 
بێش��کچی یەکەمی��ن لێکۆڵ��ەرە ک��ە پاش 
د.عەبدولرەحمان قاسملوو وەک »کۆلۆنییەکی 
نێودەوڵەتی« ئاماژەی بە کوردس��تان کردبێ 
 )بێش��کچی 199٠؛ قاسملوو، 2٠٠6(. وادیارە 
ل��ەم دواییان��ەدا ئ��ەم ش��یوازە ڕوانینە، لەو 
لێکۆڵینەوانەدا وا لە بارەی کوردەوە دەکرێن، 
س��ەرنج و بایەخێکی زیات��ری پێ دەدرێ و 
زیات��ر مایەی پەس��ند بووب��ێ. ) گەمبەتی، 

2٠٠9 ؛ 2٠11(.
 ماوەی��ەک لەمەوبەرمهم��ەت ک��ورت، 
کۆمەڵناس��ی کورد، لێکۆلینەوەیەکی بە هێزی 
ل��ە س��ەر »ئیس��المگەرایی و کولۆنیالیزمی 
نێوخۆی��ی« باڵوک��ردەوە، ک��ە تێی��دا ب��ۆ 
یەکەمجار ل��ە ڕێچکە کۆلۆنیالیس��تییەکانی 
ئیس��المگەرایی کۆڵییەوە. )ک��ۆرت 2٠19 (. 
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ئێم��ەش لەم وتارەی خۆماندا هاوڕاین لەگەڵ 
پێناس��ەی کۆلۆنیالیزەکردنی نێوخۆیی وەک 
»ش��ێوەیەکی تایبەت لە کۆلۆنیالیزەکردن کە 
لە دەرەوەی ناوکۆی سیستەمیی ]کالسیکی[ 
کۆلۆنیال«)بالنێر، 1969: 393(.]8[ لە ڕێگەی 
ئەم جۆرە تێگەیشتنەوە بۆ کۆلۆنیالیزەکردن، 
دەتوانین »هەندێک لە ئاریش��ە و ئاڵۆزییەکان 
ڕوون بکەین��ەوە«). . . . 1969: 296( کە لە 
پەیوەندییە پلەبەندی کراوەکانی نێوان جڤاکە 
سەردەست و ژێردەس��تەکاندا هەیە لە ناوکۆ 

ئێرانییەکەیدا. 

ــەوەی  ــوو کاردان ــەم هەم ئ
بیرکار  ــەر  لەس ــە  دژایەتیی

بۆچ؟
یەکێک لە ه��ۆکارەکان ئەوەیە: 
یان  سەردەس��ت  کومەڵگ��ەی 
حاکم لە ئێران خۆدەرخس��تنی 
وەک��وو  غەیرەفارس��ەکان 
هەڕەشەیەک لە سەر ناسنامەی 
ئەمەش  لێکدەدات��ەوە.  فەرمی 
تیش��ک دەخاتەسەر ئەوەی کە 
لەبارەی  جۆراوجۆر  تێگەیشتنی 
نەتەوەییەکان��ەوە  ناس��نامەی 
دیکەوە  لەالیەکی  ئارادای��ە.  لە 
مش��تومڕ لەسەر کەیسی بیرکار 

دەرخ��ەری ئەوەیە ک��ورد بوون��ی خۆی لە 
چوارچێوەی »یەکێتی«دا وەک ش��تێکی تەواو 
مێژوویییەوە  لەڕووی  نابینێت.  ئارەزوومەندانە 
کۆمەڵگەی سەردەست ئاماژەکانی کوردبوونی 
ب��ە دواکەوتوویی، دەس��تتێوەردانی دەرەکی، 
س��ەربەخۆییخوازی یانی��ش هەم��وو ئ��ەم 
خاالنەی س��ەرەوە پێکەوە ل��ە قەڵەم داوە ) 
ب��ۆ زانیاریی زیاتر بڕوان��ە ئەڵینگ، 2٠13 (. 
خۆدەرخس��تنی کورد بە تەواوەتی لە داوای 
کورد بۆ خودموختاری یان س��ەربەخۆیی جیا 
نەکراوەتەوە. پێکەوە بەس��تنەوەی خواس��تە 
سیاس��ییەکانی کورد و گەڕان��ەوەی کورد بۆ 

زمان و کولتووری خۆی پەیوەندییەکی نزیکی 
ب��ە پێناس��ەی »حاکمیەت« بۆ »ناس��نامەی 
ئێرانی«یەوە هەیە. هەر بۆیە، وتەگەلێکی وەکوو 
وتەکەی بیرکار، کە ئێس��تا کەس��ایەتییەکی 
ناسراوی کوردە، بە ئاسانی دەکرێ بانگەشەی 
فەرمیی یەکپارچەییی ناسنامەی ئێرانی بخاتە 
ژێر پرسیارەوە. ئەمەش وایە لەبەر ئەوەی ئەم 
ج��ۆرە وتانە یان دەتوانێ ب��ە مانای دژایەتی 
لەگ��ەڵ ئاماژەکانی کولتوورە س��ەپێنراوەکان 
بێ یانی��ش ئاماژەیەک بێ بۆ ئەوەی کورد بە 

ئارەزوومەندانە نەچووەتە ناو »یەکێتی«یەوە. 
رەنگە کاردانەوەکان لەهەمبەر لێدوانەکەی 
بیرکار، ئەوەمان بۆ ڕوون بکاتەوە 
ک��ە پێناس��ەی ئێران��ی بوون 
نەتەوەی  بیرۆک��ەی  و  چیی��ە 
سەردەست و حاکمییەت لەسەر 
چی دامەزراوە و چۆن ش��رۆڤە 
مێژوویییەوە،  لەڕووی  دەکرێ.  
ناسیۆنالیزمی دەوڵەتی لە ئێران 
ل��ە چوارچێ��وەی کولت��وور و 
زمانی فارس��یدا دروست کراوە، 
غەیرەفارس��ەکان  هەم��وو  کە 
دەخات��ەدەرەوە و نکۆڵ��ی ل��ە 
دەوڵەتی  دەکات.  ناس��نامەیان 
و  فارس��ی  زمان��ی  مودێ��ڕن، 
ناس��نامەی ئێرانی وەک هاومانا 
نیش��ان دەدات. لە گوتاری ناسیۆنالیس��تیی 
دەوڵەتدا، ناس��نامەی کومەڵگەی سەردەست 
لە گەڵ ناس��نامەی هەموو دەوڵەتدا هاوسان 
کراوەت��ەوە. بەم پێی��ە دەکرێ ل��ە ڕێگەی 
لێکۆڵینەوە لە هەس��تی پەیوەس��ت بوون بە 
»ناسنامە و کولتووری یەکگرتووی ئێرانی«یەوە 
کە بە فەرم��ی ڕاگەیێندراوە، ل��ە پێوەندیی 
نێ��وان کومەڵگ��ەی سەردەس��ت )فارس( و 
کومەڵگ��ەی ژێردەس��ت )غەیرەفارس��ەکان( 
تێبگەی��ن. نوخبەی فارس��گەرا]9[ کۆمەڵیک 
ناوەندی تایبەتیان دروست کردووە و پێکەوە 
ناوە کە لە ڕێگەیانەوە هێنانەناوەوەی ئەویتری 

گرووپی 
قەومیی سەردەست 
)واتە فارسەکان( 
یادکردنەوەی 
ناسنامە غەیرە 

فارسەکان وەکوو 
خەیانەت، داوای 

خاک و جوداخوازی و 
لە بنەڕەتدا 

وەک دژەئێرانی بوون 
لە قەڵەم 
دەدەن
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فارس، ڕەوایەتی مێژوویی و یاسایی بەدەست 
دەهێن��ێ. ب��ا نموون��ەی نێعمەتوڵ��اڵ فازڵی 
وەربگرین کە یەکێک لە ئەکادیمسییەنەکانی 
الیەنگ��ری کۆماری ئیس��المییە. فازڵی هیچ 
کێشەیەکی لەگەڵ هاوتا کردنەوەی »فارسی« 
لەگ��ەڵ »نەتەوەی��ی«دا نییە، ه��ەر بۆیەش 
دەتوان��ێ بڵ��ێ ئەکادیمیای فارس��ی، کە لە 
س��اڵی 193٤ دام��ەزراوە، »بەنی��ازە زمان و 
ئەدەبیاتی کەلەپووری فارس��ی بەکاربهێنێ بۆ 
پاک کردنەوەی زمانی فارسی و بەهێزکردنی 
ناسنامەی نەتەوەیی بەسەر ناسنامە ئەتنیکی 
 ،53  :  2٠٠6 )فازڵ��ی،  مەحەلیی��ەکان«   و 

جەختکردنەوەکە هی نووسەرانی 
وتارەکەن(. 

 ئ��ەم ناوەندان��ە ئیمتیازی 
مەعریف��ی بۆ زمان و کولتووری 
فارس��ی مس��ۆگەر دەک��ەن و 
زم��ان و کولتوورەکان��ی دیکە 
ب��ە قەوم��ی و مەحەلل��ی لە 
قەڵ��ەم دەدەن  )بڕوانە: وجدانی، 
2٠15 : 117- 1٤5(. نوخبەی 
فارس��ەکان  غەی��رە  ف��ارس، 
وەکووکەمینەی قەومی، گرووپی 
قەوم��ی ی��ان خێ��ڵ لەقەڵەم 
 ،)2٠٠8 دەدەن  )ئەحم��ەدی، 
هاوکاتی��ش دژی ئ��ەوەن ب��ە 

هەمان ش��ێوە ئاماژە بە کۆمەڵگاکەی خۆیان 
بدرێ. خۆس��ەلماندنی ناس��نامە کولتووری و 
زمانییە غەیرە فارس��ەکان لۆم��ە دەکرێن و 
بە قەومگەرای��ی و جوداخوازی)تجزیە طلبی( 
وەس��ف دەکرێن. ئ��ەم ناوەندانە ناس��نامەی 
قەومی )فارسی( و ئەوانی تر پێناسە دەکەن، لەم 
ڕووەشەوە ناوەندە ئەکادیمییە کۆنەکانی فارس 
ش��تی زیاترمان بۆ ئاشکرا دەکەن. بۆ نموونە، 
ئیحسان یارشاتر، لێکۆڵەری بەناوبانگی فارس، 
دەڵێ زمانی پارس��ی  )تکایە مەڵێن فارس��ی( 
ئەمباری بیر، هەس��ت و س��ۆز و بەهاکان و 
کۆگای هونەرە ئەدەبییەکانی ئێرانە. ئەوە تەنیا 

لە ڕێگەی خۆش ویستن، فێربوون، وانە وتنەوە 
و دەوڵەمەن��د کردن��ی زیاتری ئ��ەو زمانەیە 
کە ناس��نامەی ئیرانی دەتوانێ بەردەوامی بە 
خۆی بدات  )جەختکردنەوەکە هی نووسەرانی 
وتارەکەیە:1993، 1٤2(. ل��ە ئەدەبیاتی ئەم 
دوایییەدا، ڕوشنبیرانی فارس بانگەشەی ئەوە 
دەکەن کە »ش��تێک بە ن��اوی قەومی فارس 
بوونی نییە«. نووس��ەرانی فارس��ی الیەنگری 
خێزانی شاهانە وەک ئیالهە بوقرات هوشداری 
دەدەن کە هەر چەش��نە ئاماژەیەک بە فارسە 
دەسەاڵتدارەکان � وەک قەومێکی دیکەی ناو 
ئێ��ران � پیالنگێڕییەکە لەدژی یەکپارچەییی 
واڵت. فارس��ی زمان��ە و هی��چ 
قەومێکی فارسی بوونی نییە.]1٠[ 
بەهەمان شێوە، ئەکبەر گەنجی، 
ڕۆژنامەوانی فارس و فەرماندەی 
ئیسالمی  شۆرش��ی  پێش��ووی 
ئێران، بانگەش��ەی ئەوە دەکات 
ک��ە نازانێ »فارس ب��وون یانی 

چی«.]11[ 
ل��ە دەیەکان��ی کۆتایی��ی 
گوتاری  نوزدەهەمدا،  س��ەدەی 
کۆمەڵگای سەردەس��ت، ئێرانی 
و  دای��ک  وەکوونیش��تمانی 
ل��ەو پەیوەندییەش��دا(  )ه��ەر 
زمانی فارس��یی وەک��وو زمانی 
دایکی خس��تووەتە ڕوو.  )تەوەکوڵی تەرەقی، 
2٠11 : 112( ئەکادیمیس��یەنە فارس��ەکان 
ل��ە بەرهەمەکانی ئ��ەم دواییی��ەی خۆیاندا 
بەرگریی��ان لە هەمان مان��ای بنەڕەتخواز بۆ 
کولتوور و زمانی فارس��ی ک��ردووە، بەاڵم بە 
ئاڵۆزییەک��ی زیاترەوە. ئەوان بۆ جیاکردنەوەی 
زمانی فارس��ی لە هەر قەومیەتێک،  پەنایان 
ب��ۆ کۆمەڵێ��ک س��تراتیژیی جۆراوج��ۆری 
ڕوونکردنەوەی ئ��ەو بیرۆکەیەبردووە. یەکێک 
لە س��تراتیژییانە لەخۆگرت��ن و بەکارهێنانی 
دەستەواژەی »جیهانی فارسی زمانە«.]12[ ئەم 
وتەزا داتاش��راوە ڕۆژهەاڵتناس��انەیە هەر لە 

سڕینەوەی گوزارشت 
کردنی کولتورە 

غەیرە فارسەکان، 
الی ڕۆشنبیرانی 
فارس نەبووەتە 

کێشە. بە پێچەوانەوە 
ئەوان بە شێوەیەکی 

سیستەماتیک زەمینەی 
مەعریفیان بۆ کاری 
یەکدەست کردن لە 

الیەن دەوڵەتەوە فەراهەم 
کردووە
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س��ەرەتای پەیدابوونییەوە ل��ە الیەن زۆرێک 
لە ئەکادیمیس��ییەنەکانەوە بەکارهێنراوە، بێ 
ئەوەی ڕووبەڕووی ڕەخن��ە ببنەوە. بە وتەی 
ئێم��ە »جیهانی فارس��ی زم��ان« جیهانێکی 
»جیۆکولتووری«یە )کیا، 2٠1٤ : 9٠(، زمانی 
فارس��ەکان تاکە توخم��ی پێکهێنەریەتی و 
خەڵکەکەش��ی بە ه��ۆی بەکارهێنانی زمانی 
فارس��ییەوە فارس��ن. مانا کیا هەوڵ دەدات 
پەسنی ناقەومی بوون بە زمانی فارسی بدات 
و دەنووس��ێ کە ئەو »تێرمی فارس��ەکان بۆ 
ئام��اژەدان بەو گروپە لە خەڵک بەکاردەهێنێ 
ک��ە زمانێکی دی��اری کراویان ب��ۆ فێربوون 

هەیە«)کیا، 2٠1٤: 9٠، جەختی 
زیاتر(. کیا بانگەش��ەی ئەوەش 
دەکات ک��ە تەنانەت لە قۆناغی 
پێش مۆدێڕندا، زمانی فارس��ی 
ب��واری بۆ ئەوان ڕەخس��اند کە 
وێن��ای کۆمەڵگ��ەی خۆیان و 
ڕەگ و ڕیش��ەکانی بکەن. کیا 
پێم��ان دەڵێ کە »فارس��ەکان 
)وات��ە ئەوان��ەی زمانەکەی��ان 
دەزانێ( ل��ە ئێران، ت��ووران و 
تێگەیش��تنێکی  هێندوس��تان 
دی��اری کراوی هاوبەش��یان لە 
مانای جوگرافیا هەبووە« و باسی 
ئ��ەوەش دەکات کە »چۆن ئەم 

مانایان��ە بوونە بناغەکان��ی داکوتانی ڕەگ و 
ڕیش��ە و کۆمەڵگایان پێکهێناوە  )کیا، 2٠1٤: 
9٠، جەختکردنەوەک��ە هی نووس��ەرانی ئەم 

وتارەیە(. 
بۆ پاراستن و بەڵگەهێنانەوە بۆ سەپاندنی 
زم��ان و کولتووری خۆی��ان، نوخبەی فارس 
پێویس��تی بەوەیە بوون��ی قەومییەتی فارس 
میژووییی��ەوە  ڕووی  ل��ە  بکات��ەوە.  ڕەت 
ناسیۆنالیستە فارسەکان زمانیان وەکوو بەردی 
بناغەی یەکڕیزیی نەتەوەیی س��ەیر کردووە. 
لەوانەش  فارس،  ناسیۆنالیزمی  دامەزرێنەرانی 
ئاق��ا موحەمم��ەد خ��ان کرمان��ی  )185٤- 

1896- 1897(، لە س��ەر ئ��ەو بروایە بوون 
کە ئ��ەوەی مێژوویییە زمانناس��انەیە، یانیش 
بە واتایەکی دیک��ە »زمان مێژووە« )تەوەکوڵی 
–تارەق��ی، 2٠11: 96(. ل��ەم ڕوانگەی��ەوە، 
ئەگەر دەس��تەواژەی گیلن��ەر بەکاربهێنین، 
مەحاڵە بەب��ێ یەکێتییەک��ی زمانیی بەهێز 
»هاوس��نوورییەکی نەتەوەی��ی و سیاس��ی« 
دروس��ت بکرێ. ئەگ��ەر بە زمان��ی کرمانی 
بدوێی��ن ئەوە »هێزی هەر نەتەوە و خەڵکێک 
گرێ دراوە بە هێزی زمانەکەیانەوە« )وەرگیراوە 
ل��ە تەوەکوڵ��ی، 2٠11 : 9٤(. وکوو وتمان، 
ل��ە کۆتایی��ی س��ەدەی نۆزدهەم��دا »بیچم 
گرتن��ی ناس��نامەی نەتەوەییی 
پێوەندییەکی  ئێ��ران  مۆدێڕنی 
توندو تۆڵی بە زمانی فارس��یەوە 
هەب��ووە«  )تەوەکوڵ��ی، 2٠11 
ڕوانین��ە  ئ��ەم ج��ۆرە   .)96  :
لەب��ارەی حاش��اهەڵنەگربوونی 
یەکێتی��ی زمان��ی ل��ە پێن��او 
یەکێتیی نەتەوەیی، زۆریەک لە 
کەسایەتییە ناسراوەکانی هان دا 
بۆ ئەوەی بەش��ێوەیەکی گشتی 
پاڵپش��تی لە سڕینەوەی هەموو 
زمانێکی غەیرە فارس��ی بکەن. 
بۆ نموونە، ئەحمەد کەس��رەوی 
بانگەش��ەی   )19٤6  �189٠(
ئ��ەوەی دەکرد ک��ە فرەییی زمانی بش��ێوی 
دروس��ت دەکات و بۆی��ەش »هەرچی فرەیی 
کەمتر بێ، یەکێتییەکی باش��تر دێتە ئاراوە« 

 .)199٤:1( 
هەم دەوڵەت و هەم ڕوش��نبیرانی فارس، 
زمانی فارس��ییان وەک زمانێک��ی هەمەگیر 
خس��تووەتە ڕوو. وەک پێش��تریش باس کرا، 
گونزالێز کاسانۆڤا، کولۆنیالیزمی نێوخۆیی بەوە 
پێناسە کردووە »دەسەاڵتی گرووپێکی قەومی. 
. . بەس��ەر گرووپ��ە قەومییەکان��ی دیکەدا 
کە لە س��نوورە بەردەوامەکان��ی دەوڵەتێکدا 
ئەم��ە    .)132  -  13٠  : دەژی��ن« )1965 

بۆ سەپاندنی 
زمان و کولتووری 

خۆیان، نوخبەی فارس 
پێویستی بەوەیە بوونی 

قەومییەتی فارس 
ڕەتبکاتەوە. 

لە ڕووی میژوویییەوە 
ناسیۆنالیستە 

فارسەکان زمانیان 
وەکوو بەردی بناغەی 
یەکڕیزیی نەتەوەیی 

سەیر کردووە
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دەتوان��ێ واڵمێک بێ بۆ ه��ۆکاری زیادبوونی 
توێژینەوە پۆس��ت کولۆنیاڵەکان کە نوخبەی 
ف��ارس بە ڕژدی ه��ەوڵ دەدەن فارس بوون 
لە ئاماژەیەکی زمانناس��انەدا کورت بکەنەوە و 
پێمان بڵێن کە فارس��ی هی��چ نییە جگە لە 
ناسیونالیستیی  گوتاری  نەتەوەیی«.  »زمانێکی 
ف��ارس، ئێ��ران وەک��وو واڵتێک��ی دێرین و 
یەکگرت��ووی خ��اوەن ی��ەک مێ��ژوو، یەک 
کولتوور و یەک زمانی ئەدەبی پێشان دەدات 
 )کیا، 1998 : 9 -1٠(. بە وتەی مێهرداد کیا، 
لێکۆڵەری ئێرانی، ئەم جۆرە لە دەرخس��تنی 
یەکگرتوویی��ی »نەتەوە« تەنه��ا بەوە دەبێ بە 
شتێکی مومکین کە نکۆڵی لە بوونی ناسنامە 
غەیرەفارسییەکان بکرێ  )9 – 1٠(. زمانەکانی 
دیکە، ئەگەر دانیش��یان پێدا هێنرابێ، وەکوو 
بن��زار و لەهج��ە جۆرواجۆرەکانی ئەو »زمانی 
دایک«�ە نمایش کراون.]13[ بەم ش��ێوەیەش، 
ئەکادیمیس��یەنە فارس��ەکانی وەک چەنگیز 
پەهلەوان، بانگەشەی ئەوە دەکەن کە »زمانی 
فارس��ی زمانی زانس��ت و ئەدەبیات��ە...  ئەم 
زمانەش دەبێ زمانی سروش��تی و نەتەوەییی 
هەم��وو ئێرانییەکان ب��ێ و هەموو زمانەکانی 
دیک��ە زمانی س��ەرەتایین.]1٤[ لەم ڕووەوە مە 
س��عود لوقمان، یەکێکی دیکە لە ڕوشنبیرانی 
فارس دەڵ��ێ« نا بۆ خوێندن بە زمانی دایکی 

لە ئێران«.]15[ 
ژمارەیەکی زۆر لە زمانناس��انی هاوچەرخ 
جی��اوازی کردنێک��ی لەو چەش��نە لە نێوان 
لەهج��ەکان و زمانەکان��دا ب��ە کردەیەک��ی 
کۆمەاڵیەت��ی � سیاس��ی دەزان��ن نەک بە 
هەوڵێکی زانس��تی  )بارفیڵ��د ببینە، 1998، 
بیڵگ، 1995، چەیمب��رس و 2٠٠٤(. ئەوان 
لە س��ەر ئەو بروایەن کە ئ��ەوەی هەیە زمانە 
جۆراوجۆرەکان��ە و زمان��ی فەرم��ی تەنه��ا 
»دیالێکتێکە کە س��وپا و هێزی دەریاییی لە 
پشتە« ) براون و . . . .، 2٠٠9 . چەمبەرس و 
. . . .، 2٠٠٤ سکاتەنبڵ و . . . . .، 2٠٠٠(. بەم 
حاڵەشەوە، لە کاتێکدا کۆمەڵگای سەردەست 

فارس��یی وەکوو ئەمباری فکر، هەست و سۆز 
و بەه��ا ئێرانییەکان دەناس��ێنێت، کومەڵگە 
ژێردەس��تەکان لە هەمبەر ئەم س��ەپاندنەدا 
خۆڕاگ��ری دەکەن  )بڕوانە: یارش��اتر، 1993 
: 1٤3. بڕوان��ە ئەس��غەرزادە، 2٠٠7 : 85 – 
117(. وەکوو پێشتریش باس کرا، کۆمەڵگەی 
سەردەس��ت خۆڕاگریی غەیرەفارس��ەکان لە 
هەمبەر س��ەپاندنی زمان و کولتووری خۆیان 
بە س��ەر ئەوانی تردا، ب��ە جوداخوازی لێک 
دەداتەوە  )ژمارەیەک وتارلەسەر قینی ئەتنیکی 
لە ئەنجوومەنی فارسی(.]16[ هەربۆیە، ئەم وتارە 
پێی وایە پش��تیوانیی ڕوش��نبیرانی فارس لە 
سیاسەتی ناسیۆنالیستی و یەکدەست سازیی 
دەوڵەت، بەڵگەیە بۆ ئەوەی ئەوانیش بەشدارن 
لە پرۆس��ەی کۆلۆنیالیزەکردن��ی نێوخۆییدا. 
پشت بەس��تنی ئەوان بە تیۆریی ئەنتیکۆلۆنیا 
و پۆس��ت کۆلۆنی��ال بووەت��ە ه��ۆی ئەوەی 
ل��ە ڕۆژهەاڵتی��ش لەب��ەر کۆلۆنیالیزەکردنی 

نێوخۆیی بگیرێتەوە. 

سڕینەوەی مێژووی غەیرە فارسەکان 
مێژوونووسانی ئێرانی/فارس بە تێکڕا بڕیاریان 
داوە هەڵوێس��تێکی دژەکۆلۆنیال��ی بەرامبەر 
مێ��ژووی مۆدێڕن��ی ئێ��ران پەی��ڕەو بکەن 
 )ئامەنات و بێرناردس��ون، 2٠٠7، بەخش��ندە 
2٠15، دەباش��ی، 2٠16، ماراش��ی، 2٠٠8، 
ئەس��کات –ئاقایی، ماراشی، 2٠1٤، توکولی 
تارەق��ی، 6 قوم��ەکان، 2٠11(. بەاڵم لەبری 
ئەوەی گوتاری هەژموونگرایانە هەڵوەشێننەوە، 
ئارگۆمێنتەکانیان زیاتر ل��ەوە دەچێ هەوڵی 
ناوچەگەرایانەی  »فۆرمێک��ی  کردن��ی  کۆپی 
ڕۆژهەاڵتییانە« بدات، ک��ە ماف و پێگەیەکی 
تایبەت بە کولتووری سەردەس��تی فارس��ی 
دەدات بەس��ەر ئەوان��ی ت��ردا. نموونەیەکی 
باش��ی ئەمە حەمید دەباشییە، کە لێکۆڵینەوە 
بە قس��ەی خ��ۆی ڕەخنەییەک��ەی لەبارەی 
ئیمپریالیزمی ڕۆژئاوایی، دواجار بەرەو داهێنانی 
یەکەیەک��ی گەردوون��ی و س��ەروومێژوویی 
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بەن��اوی ئێران��ی دەبات. دەباش��ی بەم جۆرە 
ئامانجی کتێبەکەی خۆی »ئێرانی بێ سنوور 
بە ڕووی ڕەخنەگرتن لە پۆست کولۆنیالیزمی 

نەتەوەیی« کورتدەکاتەوە:
». . . ]ئ��ەم کتێب��ە[ جووتەوانەی هەڵە 
لەکاردەخات و ئەوەی دەیخاتە ڕوو بریتییە لە 
. . . »دونیایی بوونێکی جیهانش��اری«، مۆرکی 
بنەڕەتی��ی ڕێچک��ەی کولت��ووری ئێرانییە، 
ئ��ەوەش هەر ل��ە پێش��ینە ئیمرالییەکەیەوە 
بیگ��رە هەتا دەگاتە ئ��ەو تایبەتمەندییەی لە 
قۆناغی پۆس��ت کۆلۆنیالدا وەریگرتووە و هەتا 
دەگاتە سەر لەنوێ دۆزینەوەی بناوانی خۆی 

لەو دیو س��نوورە وەهمییەکانی 
س��نوورانەی  ئ��ەو  ئێس��تای، 
ب��ە ه��ۆی بااڵدەس��تیی هێزە 
 . بووە.  دروست  کۆلۆنیالەکانەوە 

. » )2٠16 : 5(. ؟
ڕوانگەیەی  ئ��ەم  هەرچەند 
س��ەرەوە هەمەگیر دیارە، بەاڵم 
نموونەیەکی زەقی خوێندنەوەی 
ناسیۆنالیستییە  بنەڕەتخوازانەی 
ب��ۆ مێ��ژوو. ئەمە ئەو ش��تەیە 
کە پارت��ا چاترج��ی )1993(، 
تیۆریس��یەنی ناس��یۆنالیزم، بە 
»بەکالس��یکی کردن��ی نەتەوە« 
وەس��فی دەکات کە ڕێگەیەکە 

بۆ دۆزینەوەی بناوانێکی ناوازەی ش��کۆمەند 
و بەردەوام بوونێک��ی مێژووییی نەتەوەیەکی 
مۆدێڕن. لەو بڕگەیەی س��ەرەوەدا، پێداگریی 
دەباشی )2٠16( لەسەر تاقانەبوونی »کولتووری 
ئێرانی« لەن��او »رێچکەیەکی« نەگۆڕدا، کە نە 
کات و نە سیستەمە سیاسییە جۆراجۆرەکان 
و نە زنجیرەی خێزانە ش��اهانەکان کاری تێ 
ناکات و لەهەمان کاتدا بە شێوەیەکی نەپساوە 
ن��اوازە جیهانش��ارییە، خوێندنەوەیەک��ی  و 
ناسیۆنالیس��تیی بنەڕەتخوازانەیە و پەسنێکی 
لێک��دژی »کولت��وور«ی ل��ێ دەکەوێت��ەوە. 
تەقریب��ەن ل��ە هەم��وو مێژوونووس��ییەکی 

ناسیۆنالیستیدا، خواستی هاوشێوە بۆ هەردەمی 
بوون، یەکدەس��تی و بەردەوامیی »نەتەوە« لە 
مێژوودا هەیە. ئەم چەش��نە مێژوونووسییانە، 
بە ش��ێوەیەکی گشتی بەدەس��ت ئەو شتەوە 
دەناڵێنن کە دەیڤید مەککرۆن، ئەکادیمسیەنی 
بەناودەنگی بواری ناسیۆنالیزم، بە »تێگەیشتنی 
هەڵە لە مێژوو« ناوی دەبات و بە »پێشمەرجی 
لێرەدا  دەزانێ )٤٤(.  ناسیۆنالیستیی«  مێژووی 
گش��تاندنێکی بەرب��اڵوی بەن��او »رێچکە«ی 
»کولت��وور« ب��ە درێژایی��ی ه��ەزارەکان بە 
زەقی بەر چاو دەکەوێ، لەکاتێکدا دەباش��ی 
)2٠16( خۆی دان بەوەدا دەنێ کە لە ئێرانی 
مۆدێڕندا »هێ��زی میتافیزیکیی 
ناس��یۆنالیزمی ئەتنیکیی فارس 
نۆزدە  درێژاییی س��ەدەی  ب��ە 
بەدواوە زۆر بەهێز و بەدەسەاڵت 

بووە«.  )22٤(. 
نوزدەیەمدا،  س��ەدەی  ل��ە 
وت��ەزای  ف��ارس  نوخب��ەی 
داهێنا،  ئێران«ی��ان  »کولتووری 
ک��ە ب��ە دەربڕینێک��ی »تاک« 
کولت��وورە  ل��ەو  گوزارش��ت 
دەکات، بۆ ئ��ەوەی »کولتووری 
»کولتوورێک��ی  فارس��ی« وەک 
هاوبەش«ی ئێ��ران بخەنەڕوو و 
ئێستاش »جیهانی فارسی زمان« 
بەکاردەهێنن. ڕۆشنبیرانی فارس جیا لەوەی 
ئەو کولتوورە بە هەمەگیر دەزانن، هەتا دێت 
زیاتر بەرگری لە »خەس��ڵەتی سەرووسنووری 
و تەمەندرێ��ژی«ی ئەو کولت��وورە دەکەن و 
بە دڵێکی خۆش��ەوە باس ل��ەوە دەکەن کە 
»جیهانی فارس��ی زمان« هەم��وو ئەو ناوچانە 
دەگرێت��ەوە ک��ە ڕەنگە زمانی فارس��ییان لە 
پ��اڵ زمانەکانی دیکەدا تێ��دا خوێندراوە. ئەو 
ناوچان��ەی خوێندەوارانی فارس بە »فارس��ی 
زمان« وێنایان دەکەن، دەکرێ زۆر بە ئاسانی 
بە »عەرەب زمان« یان »عوس��مانی زمان«یش 
ن��اوزەد بکرێن، چونکە ئ��ەو زمانانەش وەک 

ڕوشنبیرانی 
فارس لە 
سیاسەتی

 ناسیۆنالیستی و 
یەکدەست سازیی 

دەوڵەت، 
بەڵگەیە 
بۆ ئەوەی 

ئەوانیش بەشدارن 
لە پرۆسەی 

کۆلۆنیالیزەکردنی 
نێوخۆییدا
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زمانی فارس��ی لەو ناوچانەدا باو بوون. کەواتە 
بۆچی ئەو ناوچە فرەزم��ان و فرەئەتنیکییانە 

دواتر بە فارسی زمان ناودێر دەکرێن؟
ئەم ناونانە بۆ جیهانێکی زمانیی خەیاڵکرد، 
بنەڕەتخوازانەی  نوستالژیایەکی  ڕەنگدانەوەی 
ڕۆشنبیرە ناسیۆنالیستەکانە، کە بە دەربڕینی 
بروج��ردی »تێگ��ەی خۆیان بۆ شوناس��یان 
ماتریس��ی زمان، مێژوونووسییەکی  لەس��ەر 
دەستبژێرکراو و ناسیۆنالیزمێکی فارس ناوەند 
دامەزراندووە« )بروج��ردی، 1998 : ٤3(. ئەم 
هەس��تە نوس��تالژییانە بە باشترین شێوە لەم 
خااڵنەی خوارەوەدا تێبینی دەکرێن: »بیرۆکەی 

لەودیوس��نوورەکانی  ئێ��ران 
ئێستای کە من لێرەدا دەیخەمە 
ئیمپراتووری��ی  باوان��ی  ڕوو 
و  لەخۆدەگ��رێ  نەتەوەی��ەک 
پانتاییەکی  لەناو  نەخش��ەکەی 
س��ەروونەتەوەییدا  گش��تییی 
دادەڕێژێ، کە لە ناو تێگەیەکی 
ف��راوان کراوی نەت��ەوە لەودیو 
بااڵدەس��تیی کۆلۆنیالیدا هەموو 
لەخۆدەگ��رێ  گەالن��ە  ئ��ەو 
 )دەباشی، 2٠16 :1٤6، جەختی 

زیاتر کراوەتەوە(.؟
ئەحم��ەد،  ش��������ەهاب 
ب��ە  ئیس��الم،  مێژوونووس��ی 

دروس��تی ئام��اژە بۆ ئ��ەوەدەکات کە کەڵک 
وەرگرتن لە وتەزای وەکوو »تورکی � فارس��ی 
ی��ان جیهانی فارس��ی زمان« ل��ە جیهانێکی 
وەها فرەالی��ەن و فرەکولت��ووردا« هەندێک 
یەک��ەی زمانی و ئەتنیکی ل��ە ڕووی ماف و 
ئیمتیازاتەوە بخاتە پێشەوە«)ئەحمەد، 2٠16: 
8٤(.  ئەو هۆش��داری دەدات ک��ە وتەزای« 
فارسی زمان« وەک مۆرکێکی بنەڕەتی و یان 
پەس��نێکی بەرایی بەتایبەت توخمی »فارس« 
زەق دەکاتەوە و ئاماژەیە بۆ ئەوەی ئەم توخمە 
»مۆرک��ی پێکهێنەر و دیاریک��ەری پارادایمی 
هاوبەش��ی ئیس��المییە«)2٠16 : 8٤(. ب��ەو 

حاڵەشەوە، سەرەڕای پێداچوونەوەی ڕەخنەیی 
ب��ە هەندێک لە س��یماکانی مێژوونووس��یی 
کۆنت��ری ناسیۆنالیس��تیی فارس��ی، نەوەی 
کەوتوونەتە  ئەکادیمیس��ییەنەکانیش  نوێ��ی 
داوی بیرکردنەوە ب��ە پێی چەمکی »جیهانی 
 فارس��ی زمان«، کە داوێکی هەمەالیەنەیە لە 
گوت��اردا.]17[ لە ڕاس��تیدا، کەڵ��ک وەرگرتن 
ل��ەم چەمکە دەبێتە ه��ۆی خوێندنەوەیەکی 
دەس��تبژێرکراوی مێژوو، کە تێیدا فارسەکان 
ئ��ەو ئیمتیازەی��ان پ��ێ دەدرێ تاکە هێزی 
کارای ئ��ەو »جیهان«�ە ب��ن و ئەوانی تر لە 
ف��ەزا مێژووی��ی � کولت��ووری و زمانییەکە 

دەسڕدرێنەوە. 
جەخ��ت ک�����ردن��ەوەی 
نوخبەی دەس��ەاڵتدار لەس��ەر 
»دۆزین��ەوەی  و  »رەس��ەن« 
دووب��ارە«ی »رابردووی نەتەوە«، 
بردنەبەر  پەن��ا  بنەڕەت��دا  ل��ە 
کە  سەقامگیر«ە،  »رابردوویەکی 
ناسیۆنالیزمی  سەرەکیی  خەمی 
مۆدێڕنە. ئەم جۆرە دڵەڕاوکێیانە 
پێکهاتەی  ڕابردوو، چۆنێتیی  بۆ 
ناسنامەکان دەردەخات و دەبێتە 
الیەنگرانی  ب��ۆ  هاندەرێکی��ش 
تاوەکوچارەسەرێک  ناسیۆنالیزم 
بۆ وێکچوون و جیاوازییەکانیان 
بدۆزنەوە. بە مانایەکی دیکە، ئەوە لە دەرکەوتنی 
کەلێنەکاندای��ە، واتە ل��ە بەناویەکداچوون و 
جیاوازییەکاندا،  پانتایییەکانی  ش��وێنگۆڕکێی 
ک��ە ئەزموونە نێوس��ووژەیییەکان و ئەزموونە 
بەرژەوەندییەکان��ی  نەت��ەوە،  کۆیییەکان��ی 
کۆمەڵگا و بەها کولتوورییەکان دەبنە جێگەی 
ب��اس و خواس��ت )بابا، 199٤ : 2(. بەاڵم لە 
دەنگە  فارس��دا،  ئەکادیمییەکانی  لێکۆڵینەوە 
غەیرەفارس��ەکان ب��ە بەردەوامی پش��تگوێ 
دەخرێ��ن، چونک��ە ئەگ��ەر وانەک��ەن، ئەوە 
و  یەکدەست  ناس��نامەیەکی  خس��تنەڕووی 
تاقان��ەی ئێران��ی دەبێ بە ش��تێکی مەحاڵ. 

مێژوونووسانی 
فارس  ئێرانی/

بە تێکڕا 
بڕیاریان داوە 
هەڵوێستێکی 
دژەکۆلۆنیالی 

بەرامبەر 
مێژووی 
مۆدێڕنی 
ئێران 
پەیڕەو 
بکەن
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ئەگەر دەستەواژە پڕئاماژەکەی باتلەر سپیڤاک 
)2٠٠7( وەربگری��ن، ئ��ەوە دەتوانین بڵێین 
بێب��ەش کردن��ی دەنگە غەیرەفارس��ییەکان 
کاریگەریی لەسەر ش��ێوازی ئەو ئاوازە دابنێ 
ک��ە نەتەوەی��ەک تێیدا دەبێ بە س��روود. با 
نموونەی ئیس��ماعیل ئاغای شکاک )سمکۆ( 
وەربگرین، کە لە 1922دا نووسی ئەو ئێرانی 
نییە و کوردە. س��مکۆ لە ڕۆژنامەکەی خۆیدا، 

کە ئەویش ناوی کورد بوو، ڕایگەیاند:
من کوردم و ژیانی خۆمم تەرخان کردووە 
بۆ نەتەوەکەم. ب��ەاڵم، بە گوێرەی ئەوەی بەر 
گوێم دەک��ەوێ، ئێرانییەکان ب��ە چەتە ناوم 

دەب��ەن و ب��ە پڕوپاگەن��دەی 
ئەوەی ک��ە من ل��ە چەتەییدا 
دەس��تم هەبووە ناوم دەزڕێنن. 
من چەت��ە نیم؛ م��ن بەرگری 
لە ماف��ی نەتەوەک��ەم دەکەم. 
ئێرانیی��ەکان هی��چ نین جگە 
ل��ە دز و چەوس��ێنەر و واڵتی 
کردووە  ت��ااڵن  کوردس��تانیان 
و کەرامەت��ی کورد دەش��کێنن 

 )کورد، 1922 : ژمارە2(.  
هی  س��مکۆ  وتانەی  ئ��ەم 
چەند س��اڵ پێش ئ��ەوەن ڕەزا 
پەهلەوی لە 1925دا بێتەس��ەر 
کورس��یی دەس�����ەاڵت. الی 

ئێرانناس��ی، نموونەی س��مکۆ  خوێندکارانی 
تەواو دژی ئەو بیرکردن��ەوە باوەیە کە دەڵێ 
خۆ جی��اواز کردن��ەوەی ک��ورد تەنها وەک 
کاردانەوەی��ەک بەرامبەر حکومەتی پەهلەوی 
بووە. بەو حاڵەشەوە باس کردن لە جووتەوانەی 
غەیرەفارس��ەکان لەبەرامبەر ئێرانییەکان و بە 
پێچەوانەشەوە، حاڵەتێکی دەگمەن نەبووە، بە 
تایبەتی لە نێو کوردەکاندا.  )بروانە سولێمانی، 
2٠17(. وەک��و وترا، ناس��نامەی بە ڕواڵەت 
یەکدەست، وێنەیەکی خەیاڵی لە مێژوویەکی 
نەپس��اوەی ئێ��ران دروس��ت دەکات کە لە 
سەردەمە کۆنەکانەوە هەتا ئێستا درێژدەبێتەوە؛ 

ئەو وێنەیەش لە پێناوهێش��تنەوەی سیلسیلە 
مەراتب��ی ئەتنیکیی ئێس��تایە  )ب��ۆ زانیاریی 
زیاتر چاو لە زی��ا ئیبراهیمی بکەن، 2٠16(. 
کەوا بێ، تیوریی پۆس��ت کولۆنیالیزم بووەتە 
ئامرازێک��ی فیک��ری ب��ە دەس��تی نوخبەی 
فارسیی تەوەککولی � تەرەقیەوەیە، کە ئامانج 
لە بەکارهێنانی بەرگرییە لە بەفارس��ی کردن 
و ئەو بانگەش��ەیەی کە »مێ��ژوو و کولتووری 
دامەزراو گوزارش��تن ل��ە ڕوحێکی نەتەوەیی 
و هەم��وو ئێرانیی��ەکان وەک می��رات پێیان 
بڕاوە. » )2٠11 : 112، جەختکردنەوەکە هی 

نووسەرانی وتارەکەیە(. 
س��ەدەی  چلەکان��ی  ل��ە 
ڕابردوودا، وات��ە تەنیا دوو دەیە 
دوای ئەو گوتانەی س��ەرەوەی 
سمکۆ، کورد و تورک دوو کۆماری 
خودموخت��اری تەمەن کورتیان 
ڕاگەیاند )براوان��ە ئەس��غەرزادە، 
2٠٠7؛ وەل������ی، 2٠1٤(.]18[ 
هەر ل��ەو قۆناغەدا »بزووتنەوەی 
عەرەب��ی خوزس��تانیش ئامرازە 
س��تانداردەکانی گ�����وت��اری 
بەکارهێنا،  ئیتنۆناسیۆنالیستیی 
ئ��ەوان ب��ێ وچ��ان جەختیان 
لەس��ەر ئ��ەوە دەک��ردەوە کە 
و  داب  زم��ان،  قەومیی��ەت، 
نەری��ت و میژووەکەی��ان ه��ی نەتەوەیەکی 
دەستنیش��ان کراوە و لە ئێرانێکدا ش��وێنیان 
نابێت��ەوە ک��ە ف��ارس تێی��دا قەومییەت��ی 
سەردەس��ت بێ« )مان، 2٠1٤ : 11٤، 115(. 
س��ەرەڕای ئەوەش، لێکۆڵەران��ی فارس، کە 
بە دەس��تەواژەی بالوێنەر ئەزموونی کۆمەڵگا 
بندەس��تەکان »ئیدارە دەکەن و دەینوێننەوە 
و دەیقۆزنەوە«، باس��ی یادەوەریی مێژوویەکی 
پێکەوەیی جیاوازی هەموو ئێرانییەکانمان بۆ 
دەکەن. لێکۆڵەرێکی فارسی وەک تەوەککولی 
� تەرەق��ی بە ش��ێوەیەک، وەک هەمیش��ە 
چاوپۆش��ی لە جیایی ئەزموون��ی مێژووییی 

سەرەڕای 
پێداچوونەوەی 
ڕەخنەیی بە 

هەندێک لە سیماکانی 
مێژوونووسیی کۆنتری 

ناسیۆنالیستیی 
فارسی، نەوەی نوێی 

ئەکادیمیسییەنەکانیش 
کەوتوونەتە داوی 
بیرکردنەوە بە پێی 

چەمکی 
»جیهانی فارسی زمان«
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خەڵ��ک لە پانتایی فەالت��ی ئێراندا دەکات و 
بانگەشە بۆ ئەوە دەکات کە »دژبەرانی نەزمی 
دەس��تووری  )لە 19٠5 � 19٠6( . . . مێژوو 
و کولتووریان وەکوو دەربڕینی ڕووح، ڕووحی 
نەتەوەیەک کە میرات��ی هەموو ئێرانییەکانە، 
بنیاد ناوە  )2٠11: 112، جەخت کردنەوەکە 
ل��ە کاتێکدا  ه��ی نووس��ەرانی وتارەکەیە(. 
لە کۆتایی بیس��تەکانی س��ەدەی ڕابردوودا، 
نموونەی زۆر هەیە کە دەیسەلمێنن کۆمەڵگە 
جیاوازەکان لە ئێراندا لەگەڵ چ پرۆس��ەیەکدا 
ب��ەرەوڕوو بوونەتەوە، کە زۆر جار کوش��تن و 
بڕینی بەرباڵوی لێ کەوتوەتەوە. ئەوانەی لەو 
ئۆپەراسیۆنە بەرپرسیارن تەقریبەن بە هەمان 
شێوە هەلس��وکەوتیان لەگەڵ کۆچەرییەکاندا 
دەکرد کە زۆربەی س��پی پێس��تانی ئەمریکا 
لە س��ەدەی نۆزدەیەمدا، لە گەڵ خۆجێیانی 
ئامریکا مامەڵەی��ان دەکرد )کاتوزیان، 2٠٠6: 
326، جەختکردنەوەک��ە ه��ی نووس��ەرانی 

وتارەکەیە(. 
تێگەیشتن لەوەی چۆن زۆر لە لێکۆڵەرانی 
ئەکادیمی��ی فارس، ب��ە بەکارهێنانی تیوریی 
پۆس��ت کۆلۆنیال تووشی لێکدژیی چەمکیانە 
و مێژووی��ی بوونەتەوە، ب��ۆ بەرەوپێش بردنی 
فارس��یزم کە لە بانگەش��ەی یەکێتیی زمانی 
و کولتووری��دا پەردەپ��ۆش ک��راوە. یەک��ەم 
هەنگاوی��ان بریتی بوو ل��ەوەی جووتەوانەی 
ڕۆژئ��اوا ل��ە بەرامب��ەر ئەوان��ی دیک��ەدا بۆ 
لێرەدا  بقۆزێتەوە.  نێوخۆیی  کۆلۆنیالیزەکردنی 
ڕۆژئاوا دەمودەس��ت هاوت��ا کراوەتەوە لەگەڵ 
لەڕاستیدا  هەرچەند  ڕۆژئاوایی،  ئیمپریالیزمی 
الی تیوریسیەنەکانی پۆست کۆلۆنیال، ڕۆژئاوا 
و کۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاوایی ناکرێنەوە بە یەک.  
بۆ نموونە، فرانتس فانون  )1967( و هۆمی بابا 
 )199٤( نە لەڕووی بونیادە مێژوویییەکەی و 
نە لەڕووی شێوازی ئەزموون کردنیەوە لەالیەن 
خەڵکانی کۆلۆنیالیزەک��راوەوە، ئیمپریالیزم بە 
ی��ەک پێکهاتەی تاقانە نازان��ن  )بابا، 199٤، 
فان��ون، 1967(. بەو حاڵەش��ەوە، ل��ە پێناو 

پشتڕاس��ت کردنەوەی بانگەش��ەی شوناسی 
یەکدەس��ت، ڕۆش��نبیرانی فارس شوناس��ی 
خۆیان لەسەر بنەمای دژایەتیی ئەوروپییەکان 
دادەمەزرێن��ن  )چاو لە ماتین بکەن، 2٠18(، 
هەرچەند هێش��تاش ئیلهام لە ئەوروپییەکان 
وەردەگرن )بروان��ە بروجێردی، 1998(. دەبێ 
ئام��اژە بۆ ئ��ەوەش بکەین کە لە س��ەرەتای 
دەیەی بیستی س��ەدەی ڕابردوو، بانگەوازێک 
بۆ »دابڕانی ئێپستمۆلۆژیک لە ڕۆژهەاڵتناسی« 
وبنیاتنانی »روانگەیەک��ی ڕۆژهەاڵتی«، کە بە 
ناودێر دەکرێ، س��یمایەکی  »رۆژئاواناس��ی« 
گرنگ��ی ناس��یۆنالیزمی ف��ارس بووە« )بروانە 
ماتین ئەس��غەری، 2٠1٤ : 59(. ڕۆشنبیرانی 
ناسیۆنالیستی فارس، هاوکات لەگەڵ بنیاتنانی 
شوناس��ی خۆیان لەس��ەر بناغەی کۆمەڵیک 
ش��ێوەی خۆ جی��اواز کردنەوە، بانگەش��ەی 
ئەوەش��یان دەکرد کە بنەمایەکی هاوبەش��ی 
مێژوویی و کولتووری لە نێوان ئێرانییەکان و 

ئەوروپییە سپی پێستەکاندا هەیە. 
بە پێی ڕیوایەتی گەورەی مێژوونووسانی 
ئێران بێ��ت،  ئەوروپییەکان ک��ە لە ڕێگەی 
ئێرانییەکانەوە زمان و نەژادی خۆیان ناسیبوو، 
ڕەت  فارس��یان  لێکۆڵەران��ی  کارتێکەری��ی 
کردەوەتەوە. بەو پێیەش بەشداریی ئێرانییەکان 
لە پێشکەوتنی ئەورووپییەکان بە شێوەیەکی 
ڕیاکارانە پشتگوێ خرا. تەوەککولی � تەرەقی 
ل��ە کتێبەک��ەی خۆیدا ل��ە ژێر ناونیش��انی 
»سەرلەنوێ بنیاتنانەوەی ئێران«، هەوڵ دەدات 
بەدوای »سڕینەوەی دامەزراوەی ماندووبوونی 
فارس��ی زمانان«دا بچێ کە »بەش��دارییان لە 
دروست کردنی ڕۆژهەاڵتناسیدا هەبووە »، ئەو 
هەروەها هەوڵ دەدات »ئەو مەیلە ڕەخنەیییە 
باوە ڕاست بکاتەوە کە فۆکووسی تەنها لەسەر 
بەرهەمەکان��ی لێکۆڵ��ەرە ئەکادیمییەکان��ی 
ڕۆژئاوایە، بێ ئەوەی توێژینەوە لە بەش��داریی 
لێکۆڵ��ەرە خۆماڵیی��ەکان، ل��ە دامەزراندنی 
لێکۆڵینەوەکان��ی پەیوەندی��دار بە ڕۆژهەاڵت 
بکەن. » )2٠11 : ئیکس، ئای( نوخبەی فارس 
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لە جیاتی ئەوەی بەرەنگاری هەژموونی ئەورووپا 
لەسەر کولتوورە غەیرەرۆژئاواییەکان ببێتەوە، 
بە ناڕاس��تەوخۆ پش��تگیری لە بیرکردنەوەی 
ئەوروپ��ا دەکات و هەم��وو  بەناوەندبوون��ی 
هەوڵیان تەنیا بۆ ئەوەیە »پشکی لەبیرکراو«ی 
خۆیان لە بەرهەم��ە ڕۆژهەاڵتییەکانی بواری 
مەعریفە بەدەس��ت بهێننەوە. هاوکات ئەوان 
لە هەڵس��وکەوتی ناداپەروەران��ەی ئەندامانی 
ئورووپاییی خان��ەوادەی ئاریایی ناڕازی بوون. 
بەو ش��ێوەیەش، لە بەرهەمەکانی نووسەرانی 
ناسیۆنالیس��تی فارسدا، مێژووی ئێران بوو بە 
نموونەیەک ل��ە گرێی فرۆیدی، کە لە ئەوین 
و قین پێکهاتووە. ئ��ەم فاکتەرانە بوونە هۆی 
ئەوەی نووس��ەرە ناسیۆنالیس��تەکان ڕوو لە 
»رۆژهەاڵتناس��یی ئاوەژوو« بکەن )بروجێردی، 
1996- 1998(.]19[ پێویس��تە ئام��اژەی پێ 
بکرێ کە ژمارەیەک ل��ە ڕەخنەگرانی فارس 
و ئازەری وەکوو موس��تەفا وەزیری  )1993(، 
مێهرزاد بروجردی  )1996 –1998(،]2٠[ عەلی 
ڕەزا ئەس��غەرزادە  )2٠٠7(، ئەفشین مەتین 
– ئەس��غەری  )2٠18(، ڕەزا زیائیبراهیم��ی 
 )2٠11، 2٠16(، پرس��یاریان خستووەتەسەر 
مێژوونووسییەکی فارس � ناوەند و ئەفسانەی 
بەردەوامی��ی  و  کولت��ووری  تاقانەبوون��ی 
مێژوویی »نەتەوە«. بەو حاڵەش��ەوە، هەندێک 
ل��ە ڕەخنەکانیان لە گ��ەڵ بەرگرییەکی توند 

بەرەوڕوو بوویەوە. 
بە ه��ۆی قەب��ووڵ کردن��ی ڕەخنەکانی 
پۆس��ت کولۆنیالیزم لە ڕۆژئاوا و هاوسۆزی لە 
گەڵ کۆمەڵگا ن��ا� ڕۆژئاوایییەکان، ئەو جۆرە 
لە لێکۆڵەران��ی ئێرانی بایەخێکی ئەوتۆیان بە 
گریمانە هەرە سەرەتایییەکانی تیۆریی پۆست 
کۆلۆنیال ن��ەدا: واتە خەبات ل��ەدژی هەموو 
دەرکەوتنەکانی کولۆنیالێزم و پاڵپشتی کردنی 
بێ جیاوازی، لە خەبات��ە ڕزگاریخوازییەکانی 
خەڵکان��ی چەوس��اوە. لە بنەڕەت��دا، هەر لە 
سەرەتاوە مامەڵەکردنێکی ڕەخنەگرانە لەگەڵ 
کولۆنی و نەتەوە، مۆرکی لێکۆڵینەوە پۆس��ت 

کۆلۆنیال و لێکۆڵینەوەکانی دواتر بووە.  )دوب، 
2٠1٠ : 1٠2(. بەاڵم بە پێچەوانەوە، پشتیوانیی 
نوخب��ەی ف��ارس ل��ە گوت��اری کولۆنیالیزە 
کردنی نێوخۆیی، بووەتە ئامرازێک بەدەس��ت 
ئێپیس��تمۆلۆژیی حاکمییەت و لە ڕێگەیەوە 
ئەویت��ری ڕۆژهەاڵتی��ی خ��ۆی بەرهەمهێنا.
هاوش��ێوەی  فارس��ی  مێژوونووس��یی   ]21[

هاوت��ا ڕۆژئاوایییەک��ەی خ��ۆی، س��ەرقاڵی 
مێژووگەرایییە کە سەرقاڵی شێوە پێ دانەوەی 
مۆدێلە گشتییەکانە بە درێژاییی کات و شوێن 
و هەر ئەوەش وا دەکات ڕۆش��نبیرانی فارس 
وەک دەباشی بتوانن وێنای »بیرۆکەی نەتەوە 
بکەن، کە چاالکانە بنەچە سەروونەتەوەیی و 
کۆس��مۆپۆلیتییەکانی خۆی لەبیرە و پش��تی 

بەهێزتر دەکات« )2٠16 : 233(. 
لیۆپولدن  ئ��ەوەی  مێژووگەرای��ی، وەک 
ڕانک وێن��ای دەکات، ئامانجی ئەوەیە یاس��ا 
چارەنووس��ی  گریمانەییەکان��ی  و  پێش��ینە 
مێژوویی بدۆزێتەوە و هۆکاری س��ەرهەڵدان 
و لەناوچوون��ی کۆمەڵ��گاکان ڕوون بکاتەوە. 
 )بروانە، لێگرس، 2٠٠5(. ڕۆش��نبیرانی ئێران 
لەکات��ی داڕش��تنی وێنەیەکی یەکدەس��ت 
بۆ مێ��ژووی ئێ��ران ڕابردوویەکیان لەس��ەر 
کۆمەڵێک بیرۆکەی گوماناوی و کەس��ایەتی 
و بنەچ��ەی جێی مش��تومڕ بنیات ن��اوە. بۆ 
ب��ە جەوهەرکردن��ی شوناس��ی ئێرانی، دوو 
بانگەش��ەی بێ بەڵگە خراونەتەڕوو. یەکەمیان 
دیاری کردنی ئەو پانتایییە کاتی و شوێنییەیە 
کە گوایە »شوناسی ئێرانی« لێیەوە سەرچاوەی 
گرتووە. دووەمی��ان باڵوکردنەوەی کۆمەڵێک 
گریمانە و تیۆرییە بۆ پشتڕاس��ت کردنەوەی 
یەکێتی و بەردەوامیی »شوناس��ی ئێرانی« بە 
درێژایی هەزاران س��اڵ، بە پێی ئەو تیۆری و 
گریمانانەش هەمیشە کولتوورێکی ئێرانیی جیا 
و تاقانە هەبووە. بۆ نموونە یارش��اتر دەنووسێ 
کە »دەرکەوتنی مادەکان ]1٠٠٠ بۆ 11٠٠ پ. 
ز[ لە سەردەمی بااڵدەستیی میزۆپۆتامییەکاندا 
ئەو بەڵگە بەراییەیە کە بوونی شوناسی ئێرانی 
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پشتڕاست دەکاتەوە )1993 : 1٤3(. 
گوای��ە ئ��ەم کولت��وورە گەردوون��ی و 
جیهانش��ارییە بە درێژایی دەسەاڵتی خێزانە 
ش��اهانە جۆراجۆرەکان  و س��ەرەڕای پچڕان 
و ئاڵ��ۆزی هەر پەرەی س��ەندووە.  )ئەمنەت، 
2٠17(. بۆ نموونە، هێرش��ی عەرەب بۆس��ەر 
بڕواهێنان��ی  قەڵەم��ڕەوەی ساس��انی، ک��ە 
دانیش��تووان بە ئیس��الم و چەندین س��ەدە 
بااڵدەس��تیی زمان و کولت��ووری عەرەبی لە 
ناوچەکانی س��ەر فەالتی ئێرانی لێ کەوتەوە، 
ب��ە پچرانێکی ب��ێ بایەخ دەزان��ن کە هیچ 
مێژووییی  بەردەوامیی  لەسەر  کاریگەرییەکی 

یارشاتربانگەشەی  نەبووە.  ئێران 
ئ��ەوە دەکات ک��ە »عەرەبەکان 
ئایینێکی نوێ و جیهانبینییەکی 
جیاوازی��ان س��ەپاندووە. ئ��ەو 
چەندین  دوای  کاردانەوەی��ەی 
دەیە خەبات هاتەئاراوە بریتی بوو 
لە: وەرگرتنی ئیس��الم لەالیەک 
و پاراس��تنی زم��ان و میراتی 
کولتووریی فارس��ی لە الیەکی 
 : یارش��اتر، 1993  دیک��ەوە«) 
1٤3، جەخ��ت کردنەوەکە هی 

نووسەرانی وتارەکەیە(. 
ئاڵۆزییە  ش��ێوە،  هەمان  بە 
هێرش��ی  وەک  گەورەکان��ی 

ئەس��کەندەر و مۆغۆڵەکانی��ش کێش��ەی بۆ 
»شوناسی ئێرانی«ی تاقانە دروست نەکردووە. 
هەرچەندە هەرکام لەو هێرش��انە کاریگەریی 
درێژماوەی کۆمەاڵیەتی و سیاسییان هەبووە. 
کولتوری  بااڵدەس��تیی  یەکەمیان  هێرش��ی 
هێلێنیزمی بەدواوەبوو، ئەوەی دووەمیش��یان 
چەسپانی زنجیرەی خێزانی شاهانەی مۆغۆل 
و تەنانەت گۆڕانی کاتیی ئایینی بەش��ێک لە 
دانیش��تووان بۆ ئایینی بووداییی لێ کەوتەوە. 
 )هۆڵ��ت، 197٠(. بەم ش��ێوەیە، لێکۆڵەرانی 
فارس خوێندنەوەیەک��ی بنەڕەتخوازانە و بێ 
بنەما بۆ ڕابردوو دەکەن. بۆ نموونە، کاش��انی 

� س��ابیت پێمان دەڵێ تەنانەت لە سەدەکانی 
ناوەڕاستیشدا هەر وەک »دەوڵەت نەتەوەکانی 
ئەمڕۆ و وەک ئامرازێک بۆ خۆپێناس��ەکردن« 
کە »ئێرانییەکانی تر«یش تێیدا هاوبەش��ن لە 
ئێران تێبگەین  )لە نووس��ینی کیا وەرگیراوە، 
2٠1٤، 89(. ئەگەرچ��ی کی��ا، کە یەکێکی 
دیک��ە ل��ە لێکۆڵ��ەرە ئێرانییەکان��ە، دەڵێ 
»خوێندنەوەکەی کاشانی � سابیت قۆناغێکی 
پێش مۆدێڕنی داهێناوە کە چەندین س��ەدە 
هەژموونی نەگ��ۆڕ لەخۆدەگرێ و پێچەوانەی 
ئ��ەو گۆڕان��ە ڕیش��ەییانەیە کە ل��ە قۆناغی 
مۆدێڕن��دا ڕوویان داوە« )2٠1٤ : 89(، کەچی 
ب��ە ش��ێوەیەکی زۆر س��ەیر و 
س��ەمەرە، ئەویش بانگەش��ەی 
ئەوە دەکات کە »جۆرە خەتێکی 
ب��ە درێژاییی ئەو  ئێرانی بوون 

قۆناغە هەبووە« )2٠1٤ : 89(. 
شێوەکان،   لە  شێوەیەک  بە 
فارس  ڕۆش��نبیرانی  پێداگریی 
لەسەر بەردەوامیی و یەکدەستیی 
ئێرانی،  فەرهەنگ��ی  مێژووییی 
)یان با بڵێین کولتووری فارسی(، 
ئاماژەیەکی ناڕاس��تەوخۆیە بەم 
»رێچکە«یەکی  ک��ە  بااڵبوونەی 
ناوازە و نەگ��ۆڕی دەدرێتە پاڵ. 
بانگەشەی ئەوەی کە بناوانی ئەو 
کولتوورە هەزاران ساڵەیە شتێکە دەدۆزرێتەوە 
و بانگ��ەوازی زیندووکردنەوەی »کولتوورێکی 
زایەڵەیەک��ی  خەیاڵک��رد،  ئیمرات��ووری«ی 
تێدای��ە.  ئیمریالیس��تیی  و  ناسیۆنالیس��تی 
زیندووکردنەوەی  پ��ڕۆژەی  خەیاڵی  ئەوانەی 
کولتووریان لەس��ەردایە تەنها سنوورە پۆست 
کۆلۆنیالەکان بە ش��تێکی خەیاڵکرد دەزانن؛ 
ئەم��ەش )الی ئ��ەوان( ئاماژەیە ب��ۆ ئەوەی 
سنوورەکانی ئیمپراتوورییەکانی پێش قۆناغی 
کۆلۆنیالی، س��نووری سروش��تین و دەکرێ 
بەدەس��ت بهێنرێن��ەوە. بەاڵم ئ��ەم پڕۆژەی 
زیندووکردن��ەوە و ئ��ەم نۆس��تالژییە زیات��ر 

ناسنامەی 
بە ڕواڵەت 
یەکدەست، 
وێنەیەکی 
خەیاڵی لە 
مێژوویەکی 

نەپساوەی ئێران 
دروست دەکات 
کە لە سەردەمە 

کۆنەکانەوە 
هەتا ئێستا 
درێژدەبێتەوە
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لەوەی ل��ە ڕواڵەتدا دەردەک��ەون ڕوویان لە 
داهاتووە. ئەمە وایە لەبەر ئەوەی ئەم پڕۆژەیە 
لەسەر  سەردەس��ت«  »کۆمەڵگای  دڵەڕاوکێی 
بەردەوامی��ی ئ��ەو دەس��ەاڵتە ناموتەقارنە لە 
ئێ��ران دەردەخات. باش��ترین نموونە بۆ ئەم 
ئەوەی  لەس��ەر  دڵەڕاوکێیە جەختکردنەوەیە 
»دروس��ت بوونی کوردستانێکی سەربەخۆ ]لە 
عێ��راق نەک لە ئێرانیش[ بۆ هەموو خەڵکانی 
 .)2٠18 کارەساتبارە« )دەباش��ی،  ناوچەک��ە 
لێ��رەوە دەبینین کە چ��ۆن ڕەخنەگرتن لە 
کۆلۆنیالی��زم بۆ پارێزگاری کردن لە یەکێتیی 
نیش��تمانی دایک و کولتوورە ئیمراڵییەکەی 

بەکاردەهێنرێ. 
فارس،  ڕۆشنبیرانی  زۆربەی 
کولۆنیالیزم��ی ڕۆژئاوای��ی ب��ە 
سیاسییەکانی  خواستە  هۆکاری 
هەر  دەزانن.  غەیرەفارس��ەکان 
گەڵ  لە  دژایەتییەک  چەش��نە 
و  زمان  ئێس��تای  پلەبەندی��ی 
لێکەوت��ەی  ب��ە  فەرهەنگ��ی، 
دەس��ت تێوەردانی ڕۆژئاوایی لە 
ناوچەک��ە لە قەڵەم دەدرێ. مل 
نەدانی عەرەبەکان، بەلووچەکان، 
کوردەکان و ئازەرییە تورکەکان 
تاران  ناوەندگەراکانی  نی��ازە  بۆ 
وەک نیش��انەیەک بۆ دەس��ت 

تێوەردان��ی بیان��ی لێکدەدرێت��ەوە.]22[ ئەوان 
بانگەش��ەی ئەوە دەکەن ک��ە بێ جوواڵندنی 
دەرەکی، ئەم کۆمەڵگایانە لەبەرامبەر ناوەنددا 
خۆڕاگ��ری ناکەن، چونکە لەڕاس��تیدا ئەوان 
جگە لە »ناس��نامەی دەس��تکردی بەقەومی 
کراو«هیچ��ی تریان نییە )دەباش��ی، 2٠16 – 
17(، ئەوە بە پێچەوانەی کۆمەڵگای فارس��ی 
کە ناسنامەکەیان دەبێت ڕاستییەکی ناوەکیی 
سروشتکرد بێ. ڕۆشنبیرانی فارس بانگەشەی 
ئەوە دەکەن کە بەدەر لە ناسنامەی کۆمەڵگای 
سەردەس��ت، ناس��نامەکانی دیکە نایاسایی و 
ساختەن. هەندێک جار دژایەتیی کۆمەاڵیەتیی 

کەڵەکەبوو«  »تووڕەییەکی  بە  غەیرەفارسەکان 
لە »ناکارامەیی و پشتگوێ خستنی حکومەتی 
ناوەن��دی« لە قەڵ��ەم دەدرێ��ن.]23[ ناکۆکییە 
کولت��ووری و زمانییەکانی حکومەتی ناوەندی 
لەگەڵ غەیرەفارسەکان و لەوێشەوە سیاسەتی 
چەوساندنەوە و تواندنەوە بە شێوەیەکی ڕەها 
دەسەاڵتدار  نوخبەی  کاتێک  ش��اردراوەتەوە. 
بەناوی کۆمەڵگا ژێردەستەکانی پەڕاوێزەوە قسە 
دەکەن، لە باشترین حاڵەتدا کۆلۆنیالیزەکردنی 
نێوخۆییی مێژوویی بۆ کۆمەڵێک ناڕەزایەتیی 
مەش��روع بەاڵم الوەکی لەدژی حکومەتێکی 

ناکارامەی ناوەندی کورت دەکەنەوە. 

ــی  ــپ کردن ــزم و ک ئاریائی
ڕابردوو

لە  ب��ە ش��ێوەیەکی گش��تی، 
مێژوونووس��یی  بەس��تێنی 
فارس��دا،  ناوەندگەرایان��ەی 
ئەوانی ت��ری غەیرەئاریایی وەال 
ن��راون. بەم پێیە مێژوونووس��ە 
لێرە  فارسەکان،  ناسیونالیس��تە 
و لەوێ چاپۆش��ییان لە فاکتە 
و  ک��ردووە  مێژووییی��ەکان 
بانگەش��ەی ئەوەیان کردووە کە 
ئەوەی بە »کۆچی ئاریایییەکان« 
ب��ۆ خاک��ی ئێس��تای ئێ��ران 
ناودەبردرێت، بە شێوەی پچڕپچڕ لە چەندین 
س��ەدەدا ڕووی داوە. ئ��ەوەش ل��ەو قۆناغەدا 
ب��ووە ک��ە ئاریاییی��ەکان گرووپ��ە قەومییە 
خۆجێیەکانی��ان دەتوان��دەوە. ل��ەم ڕیوایەتە 
نەژادیی��ە هەڵبەس��تراوەدا، گرووپە قەومییە 
پێش ئارییەکان کە بۆ هەزاران ساڵ لە ئێران 
بوون فاکتێکی کێشەس��ازن. مێژوونووس��یی 
ئاریائی��زم تەنان��ەت نکۆڵ��ی ل��ە تێکەاڵویی 
قەومیی دوای هێرشی تورک و موغۆڵەکانیش 
دەکات. نموونەیەکی زۆر زەق بۆ ئەمە ئەوەیە 
کە تورک��ەکان بە ئازەریی��ە کۆنەکانی ئێران 
ناوزەد دەکرێن کە بنەچە و زمانی سەرەتایی 

ناکۆکییە 
کولتووری و 
زمانییەکانی 
حکومەتی 

ناوەندی لەگەڵ 
غەیرەفارسەکان و 

لەوێشەوە 
سیاسەتی 

چەوساندنەوە و 
تواندنەوە بە 

شێوەیەکی ڕەها 
شاردراوەتەوە
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خۆیانیان لەبیرکردووە.]2٤[بەم ش��ێوەیە پێمان 
دەڵێن کە ناس��نامەیەکی یەکدەستی ئێرانی 
بۆ هەزاران س��اڵ بوونی هەبووە. بە گوێرەی 
مەزن  داریوش��ی  »بەردەنووس��ی  یارش��اتر، 
)522�٤86 پ. ز( بە ئاش��کرا جەخت لەسەر 
ناس��نامەی ئێرانی دەکاتەوە، کە وەک ئاریایی 
و فارس��ێک هۆشیاریی تەواوی لەسەر الیەنی 
نەژادیی خۆی هەبوە و شانازیی بە ناسنامەی 
نەتەوەیی خۆیەوە کردووە.  )یارش��اتر، 1993 
: 1٤1، جەخت کردنەوەکە هی نووس��ەرانی 

وتارەکەیە(. 
لە س��ەرەتای س��ەدەی بیس��تەمدا، لە 
هەوڵێکدا بۆ وە بیرهێنانەوەیەکی دەستەبژێری 
»رابردوو«، مێژوونووس و ڕۆش��نبیرانی فارس 
دەس��تیان بە چەواشەکردنی مێژووی دێرینی 
ئێران کرد. مێژوونووسان و توێژی بژاردەکانی 
فارس دەس��تیان کرد بە چەواش��ەکاری لە 
مێ��ژووی کۆنی ئێراندا. پ��اش بێدنگ کردنی 
هەخامەنش��ی،  پێ��ش  ئێران��ی  ڕاب��ردووی 
مێژوونووس و ڕۆش��نبیرانی ف��ارس، مێژووە 
غەیرەفارس��ییەکان و فرەڕەنگیی کولتووریی 
ناوچەکەی��ان بۆ قازانج��ی ڕیوایەتی گەورەی 
مێ��ژووی ئێ��ران الدا. ئەوەی ل��ەم گێڕانەوە 
هەڵبەس��تراوەی مێژوودا بە س��اغی مایەوە، 
کولتوورێک��ی خیاڵکردی ئێران��ی بوو کە لە 
زمانی پاراوی فارس��یدا بەرجەس��تە دەبێت. 
لێرەدا، »ناس��نامەی ئێرانی« ل��ە بنەڕەتدا لە 
ڕێگ��ەی زمان��ی فارس��ییەوە گوزارش��ت لە 
خ��ۆی دەکات، ئ��ەوەش ن��ەک ه��ەر وەک 
ئامرازێک بۆ تێگەیشتن بەڵکو وەک هەڵگری 
س��ەرەکیی جیهانبینیی فارسی و کولتووری 
جەخت��ی   1٤1  :  1993 فارسی )یارش��اتر، 
زیاتر(. ئەمجۆرە تێگەیش��تنە ڕۆژهەاڵتییە بۆ 
ڕابردوویەکی زۆر پڕکێش��ە و دوور نەیتوانیوە 
هی��چ بەڵگەیەکی باوەڕ پێ کراو بۆ بانگەش��ە 
ب��ێ بناغەکانی خۆی بهێنێت��ەوە. )پورپیرار، 
2٠٠٠ : وەزی��ری، 1993(. ئەم��ە گەواه��ی 
لەسەر ئەو ڕاستییەش دەدات کە مێژوونووسە 

فارس��ەکان، ڕێک وەک پاش��اکانی پەهلەوی 
و س��ەرکردەکانی کۆم��اری ئیس��المی، داوا 
دەکەن کۆمەڵگا غەیرەفارس��ەکان گوێرایەڵی 
دەسەاڵتەکەیان ببن و خۆیان بە ئێرانی بزانن. 
ئێستا ئەوە شتێکی زانراوە کە نزیکایەتی 
هەیە لە نێوان گوتاری ناسیۆنالیستیی ئێرانی 
و ئەوان��ەی پێش ئ��ەوان باس��ی ئاریائیزمی 
نازییان دەک��رد. باڵوبوون��ەوەی ئاریائیزم لە 
ئێران بە شێوەیەکی سەرەکی بە هۆی هەوڵی 
ئەو ڕۆش��نبیرە فارس��انەوە بوو کە بە بازنەی 
بەرلین ناسراون. ئەندامانی ئەو بازنەیە گۆڤاری 
»کاوە«ی��ان دەردەک��رد، ک��ە کاریگەرییەکی 
گ��ەورەی لەس��ەر ناس��یۆنالیزمی مۆدێڕن و 
کولتووری سیاس��یی ئێ��ران هەبوو )ماتین � 
ئەس��غەری، 2٠1٤ : 5٤(. لێکۆڵەری ئێرانی 
ماراشی دەنووسێ، » گرنگە بزانین کە مێژووی 
نەتەوەگەراییی ئێران ل��ە گەڵ چاپ کردنی 
کاوە دەستی پێ کرد  )2٠٠8 : 53(. دەباشی 
ب��ە الیەنگرییەوە ئاماژە بۆ ئ��ەوە دەکات کە 
»چاپ کردنی کاوە لە بەرلین لە ساڵی 1915 
هەت��ا 1921 و باڵوکردنەوەی بیری ئاریائیزم 
ئایدیۆلۆژیکی  بزووتنەوەیەک��ی  دەس��تپێکی 
س��ەرەکی بوو بۆ بەبیرۆک��ە کردنی مێژووی 
ئێران ل��ە ڕێگەی زیندووکردن��ەوەی میراتی 
دێرین��ەوە« )2٠16 : 69(. نووس��ەرانی کاوە 
لە ڕووی سیاس��ییەوە بە ڕاشکاوی الیەنگری 
ئاڵمان بوون و پش��تگیرییان لە دەس��ەاڵتی 
فیکریی ئەڵمانی دەکرد  )ماتین � ئەس��غەری، 
2٠1٤ : 5٤(. پاشان، هەمان بازنە کۆمەڵێک 
»ئیرانش��ەهر«ی  وەک  دیک��ەی  گۆڤ��اری 
باڵوکردەوە ک��ە »رەگ و ڕیش��ەی داهێنانە 
ئایدیۆلۆژییەکانی��ان لەناو ژینگەی کولتووریی 
ڤایمەری ئەڵمانیدا بوو، ئەمەش ش��تێکە کە 
مێژوونووسانی مۆدێڕنیتەی ئێرانی پشتگوێیان 
خس��تووە یان نکۆڵیی لێ دەکەن« )ماتین – 
ئەس��غەری، 2٠18 : 6٤، جەختی لە س��ەر 

کراوە(. 
ناسیۆنالیس��تە فارسەکان بانگەشەی ئەوە 
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دەکەن کە »نەتەوەی ئێران«بوونێکی مێژووییی 
بەردەوام و تاقانەی هەبووە و زمانی فارس��ی 
وەک بناغ��ەی زمانی��ی کاری ک��ردووە. بەم 
شێوەیەش زمانی فارسی بۆ زمانێکی ناقەومی 
گۆڕا و درێژەی بە س��ەپاندنی خۆی دا وەک 
زمانێکی مێژووی��ی و نەتەوەیی. هەر ئەوەش 
دواجار ئەو ئەنجامگیرییەی لێ کەوتەوە کە لە 
ڕاستیدا هیچ غەیرەفارسێک بوونی نییە، مەگەر 
ئەو ناس��نامە س��اختانەی کە بە شێوەیەکی 
دەس��تکردی قەوم��ی کراونەتەوە )دەباش��ی، 
2٠16 : 17(. لێکۆڵەران��ی غەیرە � پۆس��ت 
کۆلۆنیال، هەڵگری ئ��ەو فرەالیەنییە نەبوون 
وا ب��ۆ ڕەت کردن��ەوەی تەواوەتیی فرەڕەنگی 
پێویس��تە، بۆی��ە ئ��ەوان ه��ەر هی��چ نەبێ 
دانی��ان بەوەدا ن��ا کە »هۆزی س��ەربەخۆی 
غەیرەف��ارس بوونیان هەیە« کە خاوەنی زمان 
 و کولت��ووری خۆیان��ن. بۆ نموون��ە، ئەروەند 
ئابراهامیان،]25[ مێژوونووسی بەناوبانگی ئێران، 
بەم شێوەیەی خوارەوە باسی غەیرەفارسەکان 

دەکات:
»ئ��ەو حەش��یمەتەی لە تەنیش��ت یەک 
دەژی��ان و خاوەنی بونی��اد، پلەبەندی، زمان 
و لەهج��ەی خۆی��ان بوون زۆرب��ەی جاران 
هەت��ا کۆتاییی س��ەدەی نۆزدەی��ەم خاوەن 
ئابوورییەک��ی پش��ت بەخۆ بەس��توو بوون. 
جوگرافیای بەرجەس��تە، بناغەی ئەو فرەیییە 
کۆمەاڵیەتیی��ە ب��ووە . . . هۆزەکان، کە کۆی 
گش��تییان لە نێوان 25 بۆ 3٠٪ دانیشتووانی 
واڵت بوو، لە 15 یەکەی سەرەکی پێکدەهاتن، 
ک��ە بریتی بوون لە قاج��ارەکان، کوردەکان، 
عەرەبەکان،  بەلووچ��ەکان،  تورکەمەن��ەکان، 
لوڕەکان،  بەختیاریی��ەکان،  قەش��قایییەکان، 
بویرئەحمەدیی��ەکان،  مازندەرانیی��ەکان، 
ئەفشارییەکان،  هەزارەکان، شاهس��ەوانەکان، 
تەیمورییەکان و خەمسەییەکان« )ئیبراهمیان، 

2٠٠8: 21، جەختی لە سەر کراوە(. 
ل��ە ه��ەر گۆش��ەنیگایەکەوە س��ەیری 
بۆچوونەکان��ی ئابراهامی��ان بکەی��ن، ئ��ەوە 

بانگەش��ەی یەکدەس��تیی مێژووی��ی، زمان، 
کولت��وور و »ئەزموونی هاوبەش��ی هەمووان« 
کێش��ەیان تێ دەکەوێ��ت.  وەک ئابراهامیان 
بەڵگ��ەی ب��ۆ دەهێنێت��ەوە، لە س��ەرەتای 
بیستەکانی سەدەی ڕابردوودا، ئەو کۆمەڵگایانە، 
ڕێکخس��تنی کۆمەاڵیەتی��ی س��ەربەخۆ یان 
نیمچەس��ەربەخۆی خۆی��ان هەب��ووە. ئ��ەو 
کۆمەڵگایان��ە کولتوور و زمانی خۆیان هەبووە 
و هەت��ا ئێس��تاش هەیانە، بەو حاڵەش��ەوە، 
لێکۆڵەرانی فارس وەک هۆز پێش��انیان داون، 
ئەوەش وەس��فێکە کە زۆرب��ەی جاران بیانوو 
دەداتە دەس��ت دەوڵەت بۆ ئەوەی مافەکانیان 

پێشێل بکات. 
بەاڵم لە نوێتری��ن ئەو لێکۆڵینەوانەی کە 
فارس تێیاندا ڕۆڵی ناوەن��دی دەگێرێت، ئەو 
پارچەپارچە بوونەی »نەتەوە« ش��اردراوەتەوە، 
ئەوەش ل��ە ڕێگ��ەی تاقانەبوونی شوناس��ی 
ئێرانیی��ەوە. نوخب��ەی فارس��ی هەوڵێک��ی 
بەردەوام��ی داوە ب��ۆ ئەوەی ی��ان نکۆڵی لە 
کولتوور و زمان��ی »ئەویتر«ەکانی خۆی بکات 
و بە دابونەریتی مەحەلل��ی یان لەهجەکانی 
زمان��ی فارس��ی لەقەڵەمیان ب��دات، یان بە 
تەواوەتی پشتگوێیان بخات. بەاڵم هاوکات بە 
شێوەیەکی زۆر پارادۆکسییانە بانگەشەی ئەوە 
دەکەن کە »زمانی فارس��ی وەک توخمێکی 
جەوه��ەری لە دروس��ت کردنی شوناس��ی 
نیش��تمانیی ئێرانیدا چەس��پاوە«. )تەوەکولی 
تەرەق��ی، 2٠11 : 1٠٤(. ب��ەاڵم لەم جۆرە 
لێکۆڵینەوەیەدا زۆر بە دەگمەن دانیان بەوەدا 
ناوە کە پەیوەندیی نێوان زمانی فارسی و ئێرانی 
بوون بە پشتیوانیی هێزی سەربازی ڕاگیراوە، 
کە ڕۆڵی گەورەی هەبووە لە دروس��ت کردنی 
بیرۆکەی »نیش��تمانی لە بەرامبەر لۆکاڵیدا«. 
تێکۆش��اون یەکێتییەکی  فارس  ڕۆشنبیرانی 
نەژادی، زمان��ی و فەرهەنگ��ی پێکەوەبنێن. 
پلەبەندییەک��ی کولۆنیاڵ��ی بپارێزێ��ت. ب��ە 
بەراورد لەگەڵ ئابراهامیان، نەوەیەکی نوێ لە 
لێکۆڵەران )وەکوو تەوەککولی � تەرەقی( زۆرتر 
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بۆ  هەمەگیر  ناسیۆنالیستیی  خوێندنەوەیەکی 
ڕابرووی ئێران دەخەنەڕوو، لەسەر بنەمای ئەو 
خوێندنەوەیەش دەکرێ ئاسەواری ئەو »نەتەوە 
یەکدەس��ت و یەکگرتووە« ب��ۆ ڕابردوویەکی 
دوور بگەڕێنرێت��ەوە. ئەو ن��ەوە نوێیە، هەوڵە 
سەدەی  بنەڕەتخوازانەکەی  ناسیۆنالیس��تییە 
19 بە »رێکخس��تنەوەی ئێران« لێکدەداتەوە، 
نەک دروس��ت کردنی ناس��نامەیەکی نوێ. 
الی ئ��ەوان، مەیلە ناسیۆنالیس��تییەکانی ئەو 
سەردەمە، بۆ نموونە »خوێندنەوە و گێڕانەوەی 
ئ��ەو دەقان��ەی باس��ی ش��کۆمەندیی ئێران 
دەکەن، ئەویش لە س��ەردەمی شوێنگۆڕکێی 

کۆمەڵگاکان، شکستی سەربازی 
و هاتنەناوەوەی هێزە بیانییەکان 
لە سەدەی نۆزدەیەمەدا، ڕێگەی 
بۆ س��ەر لەنوێ داڕش��تنەوەی 
ئێرانی  ناس��نامەی  دووب��ارەی 
ش��ێوەیەکی  بنیاتنان��ی  و 
ڕیوایەت��ە  ب��ۆ  ئەلتەرناتی��ڤ 
قۆناغبەندییان  و  مێژوویییەکان 
 ،97  : ک��رد«)2٠11  خ��ۆش 
جەخت کردنەوە هی نووسەرانی 

وتارەکەیە(. 
کەس��انی وەک تەوەککولی 
� تەرەق��ی بە ئاس��انی ناتوانن 
بوونی پێش��وەختی ناس��نامەی 

یەکدەستی ئێرانی وەک شتێکی بەڵگەنەویست 
بخەن��ەڕوو. بۆ نموونە ئ��ەو دان بەوەدا دەنێ 
کە ه��ەوڵ هەبووە بۆ«بنیاتنانی ش��ێوەیەکی 
ب��ۆ ڕیوایەت��ە مێژوویییەکان و  ئەلتەرناتیڤ 
قۆناغبەندییان«؛ بەاڵم ئەمە لە بنەڕەتدا »سەر 
لەنوێ دارش��تنەوەی ناسنامەی ئێرانی« بووە.  
تەوەککولی �-تەرەق��ی دان بەوەدا دەنێ کە 
»ئێران، فورس« و »عەجەم« کۆمەڵە چەمکێکن 
ک��ە مش��تومڕی زۆریان لەس��ەرە و لە هیچ 
قۆناغێکی مێژوودا ناکرێ مانایەکی جێگیریان 
پێ بدرێ )199٤: 317(. بەم حاڵەش��ەوە، ئەو 
بانگەشەی ئەوە دەکات دەکات کە ئەم چەشنە 

لە ڵێڵیی تێگەیشتنی و زمانەوانی وای کردووە، 
مێژوونووس��ە ئێرانی و ڕۆژئاوایییەکان بتوانن 
ئێران وەک��وو بوونەوەرێکی هاوجۆر و خاوەن 
مێژوو و شارس��تانییەتی جی��ا و هەمەگیری 
خۆی بناسێنن )199٤: 317، جەختی لە سەر 
کراوەتەوە(. بەاڵم بە پێچەوانەوە، هەندێک لە 
گێڕانەوە زارەکییەکانی کورد، کە بۆ سەرەتای 
گومانی  دەگەڕێن��ەوە،  حەڤدەیەم  س��ەدەی 
گەورە دروس��ت دەکەن لەسەر ئەوەی هەموو 
خەڵک خۆیان بە ئێرانی یان عەجەم زانیبێت. 
بۆ نموونە، لە یەکێک لە بەیتە کوردییەکاندا، 
بۆم��ان دەردەکەوێ کە فەرمان��ڕوای قەاڵی 
مێژوویی��ی دم��دم ل��ە نزیک 
دەریاچەی ورم��ێ ڕایگەیاندووە 
پاشای ئێران ]پاشای عەجەمان[
لە من نزمترە . . . من هیچکات 
فەرمانرەوایی فارسەکان قەبووڵ 
ناک��ەم . . من هیچ��کات کورد 
 بەدناو ناک��ەم )189٠ : 186 – 
ی��ان  ک��ردن  ک��پ   ]26[.)187
دەنگی  ل��ە  کردن  چاوپۆش��ی 
کردووە  وای  غەیرەفارس��ەکان 
تەوەککوڵ��ی � تەرەقی نەتوانن 
س��ەرنجی ڕەخنەکان��ی خۆیان 
ل��ە گوت��اری هەمەگی��ر بدەن 
کە جیاوازییەکان دەس��ڕێتەوە، 
وات��ە کاتێ��ک ڕەخنەیان لە ڕۆژهەاڵتناس��ی 
گرت بەوەی کە »گوتارێک��ی هەژموونگەرانە 
و هەمەگیرە کە وەک پێناس��ەی زانس��تی و 
بابەتی بە شان و باڵی بۆچوونە ڕوانگەدارەکانی 
خۆی��دا هەڵدەدات، لە کاتێک��دا ئەو مێژوو و 
ڕوانگانە لەبیر دەکات کە باسی بناوانەکانی بۆ 
دەکەن« )تەوەککولی � تەرەقی 2٠11 : 18(. 
کاتێک ب��ە خێرایی چاو بە بەرهەمەکانی 
مێژوونووسە بەرچاوەکانی فارسدا دەخشێنین، 
دەبینی��ن خوێن��دەوەی ئەوان ب��ۆ مێژوو لە 
بنەڕەدا دەوڵەت � ناوەندە. یوس��ف ئەبازەری، 
ئەکادیمیس��یەنی ئێران��ی، دەڵ��ێ هەم��وو 

کاتێک 
بە خێرایی 
چاو بە 

بەرهەمەکانی 
مێژوونووسە 
بەرچاوەکانی 

فارسدا دەخشێنین، 
دەبینین 

خوێندەوەی ئەوان 
بۆ مێژوو لە 

بنەڕەدا 
دەوڵەت ـ ناوەندە
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دێرینخوازی و نۆستالژییەک بۆ ڕابردوویەکی 
ش��کۆدار، هی��چ نیی��ە جگ��ە ل��ە خولیای 
حکومەتێک��ی ناوەندیی بەهێز.]27[ س��ەرەڕای 
ڕەخنەکانی��ان ل��ە ئیمپریالیس��م و ڕۆڵ��ی 
تێکدەرانە و کاریگەرییەکانی لەسەر فەرهەنگ 
و کۆمەڵگەکانی دیکە، زۆربەی ڕۆش��نبیرانی 
فارس ناتوانن تێبگەن کە ئەوانیش بەش��دارن 
لە گوتاری کۆلۆنیالی وپلەبەندییەکی هاوشێوە 
ل��ە ئێراندا )دەباش��ی . 2٠٠7، 2٠15(. ل��ە 
نووسینەوەی فارس � ناوەندی مێژوودا، هەموو 
کات بوون��ی غەیرەف��ارس یان غەیرەش��یعە 
کوردەکان،  بەلووچەکان،  عەرەبەکان،  )وەکوو 

تورکمەن��ەکان(  و  تورک��ەکان 
وەکوو کێش��ەیەکی بەردەوام لە 
بەردەم هەوڵەکانی حکومەت بۆ 
یەکپارچەییی  پاراس��تنی  سەر 

خاکی ئێران سەیرکراون. 
ئاوەه��ا  ڕیوایەتێک��ی  ل��ە 
قەوم-ناوەن��ددا  و  دەوڵەتگ��ەرا 
ب��ۆ مێ��ژوو، غەیرەفارس��ەکان 
وەک سەرئێش��ەیەکی نەب��ڕاوە 
ب��ۆ نەت��ەوە نمای��ش دەکرێن، 
ک��ە تێی��دا کۆمەڵگاکانی وەک 
ک��ورد ب��ە کۆمەڵ��ە خێڵێکی 
پێنجەمی  س��توونی  و  یاخ��ی 
ئیمپرالیی��ەکان  پیالنگێڕیی��ە 

وەس��ف دەکرێن)موحەممەد پوور و سلێمانی 
2٠19، س��لێمانی، 2٠17(. خستنەدەرەوەی 
مێ��ژووی کوردس��تان ل��ە مێژوونووس��یی 
ئێران، خاڵ��ی یەکگرتنەوەی ناس��یۆناڵیزمی 
دەوڵ��ەت و ڕۆش��نبیریی ئێرانە، ک��ە دەبێتە 
هۆی س��ەرهەڵدانی گوتارێکی سیاس��ی کە 
ناوەندگ��ەرا« ڕووبەڕووی  »نیش��تمانپەروەری 
لەم  دەکات��ەوە.  مەحەلل��ی«  »جوداخ��وازی 
دەبێتە  ناوەن��د  دەوڵەتیی��ەدا،  تێگەیش��تنە 
پێش��ەنگی ژیار و پارێ��زەری یەکپارچەیی و 
ئاسایشی »نەتەوە«. پەڕاوێزیش بە پێچەوانەوە 
ئاماژەیە ب��ۆ ناس��ەقامگیری، دواکەوتوویی و 

بشێوی. مێژوونووسی ئێرانی، بە زمانی فارسی 
نووس��رابێت یان زمانێکی بیانی، پێناسەیەکی 
ناوەندگەرایانە، تاکدەنگ و دەستبژێر سەبارەت 
بە ڕاب��ردوو و ئێس��تای ئێ��ران دەخاتەڕوو. 
و  ناوەندگەرانەی��ە  ئێران��ی  مێژوونووس��یی 
ل��ە پێناو گوت��اری دەوڵەتدا بە ش��ێوەیەکی 
سیستەماتیک میژووی کورد، بەلووچ، عەرەب، 
ت��ورک و تورکمەنەکان دەخات��ە پەڕاوێزەوە. 
کۆمەڵگای  دەوڵەتییەدا،  مێژوونووس��ییە  لەم 
سەردەست هەمووکات بەناوی هەموو ئێرانەوە 
قس��ە دەکات و غەیرە فارسەکانیش هەمیشە 

سەرچاوەی دڵەڕاوکێن. 
س��ەدەی  بیس��تەکانی  لە 
بەرهەمەکان��ی  ڕاب��ردووەوە، 
نوخبەی فارس لێوانلێو بوون لە 
ڕەخنەی توند ل��ە کۆلۆنیالیزم، 
کەچ��ی ه��اوکات کۆمەڵێ��ک 
سیاس��ەتی کۆلۆنیالیی هاوشێوە 
ل��ە هەمبەر غەیرە فارس��ەکان 
ئەحم��ەد  دەب��ەن.  بەڕێ��وە 
 )19٤6  – کەس��رەوی )189٠ 
یەکێ��ک ب��وو لە پێش��ڕەوانی 
ناس��یۆنالیزمە  ج��ۆرە  ئ��ەم 
ب��ە  ک��ە  ڕۆژئاواییی��ە،  دژە 
تەوەککولی-تەرەقی  بۆچوون��ی 
ڕەخنەیەک��ی  بەرهەمەکان��ی 
هەمەالیەن��ەی ژی��اری ئوروپای��ی و پ��ڕۆژە 
نمایشییەکەی ئەوروپای دەخستە بەر دەست، 
پرۆژەیەکی ئایندەگەرایانە کە دۆخی ئێستای 
ڕۆژئاوای وەک داهاتووی »ئەوانی تر« دەبینی 
)تەوەکول��ی – تەرەق��ی، 2٠15 : 229(. بەو 
حاڵ��ەوە، کەس��رەوی یەکێک لە باش��ترین 
نموونەکانی ئەو کەسانە بوو کە«دژەکۆلۆنیالیزم 
بوون لە پێن��او کۆلۆنیالیزە کردنی نێوخۆیی«. 
ئ��ەو هێ��چ کێش��ەیەکی نیی��ە بە ئاش��کرا 
پشتیوانی لە پاکتاوی زمانی بکات. کەسرەوی 
نووسیبووی کە ئەو خوازیاری وەدەرنانی هیچ 
گروپێکی قەومی نییە  )کەس��رەوی، 19٤1 : 

لە ئێرانی 
پاش 1979، 
بانگەشەی 

یەکدەست بوونی 
ناسنامەی 
ئێرانییەکان 
سەر لە نوێ 
داڕێژرایەوە و 

پێدەچێ زیاتر لەگەڵ 
گێڕانەوەی شیعە بۆ 

ڕابردوو 
سازگار بێت
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1(.  ئەو لە درێژەدا دەڵێ:
هەموو ئەو ش��تەی کە من بەرگریم لێی 
کردووە و ئاواتم بۆ خواستووە سڕینەوەی ئەو 
زمانانە بووە کە لە ئێران قسەیان پێ دەکرێ: 
ترکی، عەرەبی، ئەرمەنی، ئاش��ووری و نیمچە 
زمانەکان )کوردی، شوش��تەری . .( بۆ ئەوەی 
هەموو ئێرانییەکان تەنی��ا بە زمانێک بدوێن 
کە ئەویش زمانی فارسییە. ئەمە خواستی من 
بووە وهەوڵی زۆریش��م بۆی داوە.  )19٤٤: 1، 

جەختی لە سەر کراوە(. 
لەژێر دەسەاڵت و بە پشتیوانیی کۆماری 
ئیس��المی، مەیلی هاوش��ێوەی ئ��ەوە هەتا 

ئێستاش بەردەوامە. 
ل��ە ئێران��ی پ��اش 1979، بانگەش��ەی 
یەکدەس��ت بوون��ی ناس��نامەی ئێرانییەکان 
س��ەر لە نوێ داڕێژرای��ەوە و پێدەچێ زیاتر 
لەگەڵ گێڕانەوەی ش��یعە بۆ ڕابردوو سازگار 
بێ��ت. لێکۆڵەرە نوێت��رەکان، ب��ە لێکۆڵەری 
ئەکادیم��ی الئیکی وەک ئەمانەتیش��ەوە، لە 
نووسینەکانیان لەبارەی مێژووی ئێرانی 5٠٠ 
ساڵی ڕابردوودا، جەختێکی زیاتر دەخەنە سەر 
ناسنامەی ش��یعی. خوێندنەوەی ئەمانەتی بە 
ڕوونی بەرگری لە ناس��نامەیەکی نەتەوەییی 
یەکدەس��ت دەکات کە دەکرێ ئاسەوارەکانی 
بدۆزینەوە، ناسنامەیەک کە لە زیاتر لە پێنج 
س��ەدەی ڕابردوودا، ل��ە دەوری دوو تەوەری 
زمانی فارس��ی و مەزهەبی ش��یعە دامەزراوە. 
بێگوم��ان هەوڵەکانی ئەمانەتی بۆ دروس��ت 
تاقانەی  نەت��ەوەی  ناس��نامەیەکی  کردن��ی 
ئێرانی، هەوڵ��ی جەوهەرگەرایانەن و گەواهی 
 دەدەن لەس��ەر کاریگەری��ی ناس��یۆنالیزمی 
میتۆدناس��انە،]28[ هەڵب��ەت ئەگ��ەر باس لە 
ڕەنگدانەوەی لێکۆڵینەوە ڕۆژهەاڵتناسییەکانی 
پێشتر نەکەین، لەبارەی ئێرانەوە.]29[ لە ئێرانی 
پاش 1979، فەرهەنگ و زمانی فارسی بوو بە 
سەنتێزی فارسیزم و شیعەگەرایی.  سەرکوتی 
سیاس��ی لە الیەن دەوڵەت��ەوە و توندوتیژیی 
غەیرەفارس��ەکان،  کومەڵگا  بەرانبەر  دەوڵەت 

لە بنەڕەتدا لەس��ەر بنەمای فارسیزمی شیعی 
جێبەجێ دەکرێت. 

سەرەڕای پێکهاتەی فرەزمان، فرەقەوم و 
فرەئایینی واڵت، ناسیۆنالیزمی شیعی- فارسی 
وەک گەورەتری��ن گوناه مامەڵەی لەگەڵ ئەو 
بانگەش��ەیەدا ک��ردووە کە باس ل��ە ناتاقانە 
بوونی نەتەوە دەکات. لە پێناس��ەی فەرمیی 
بنەڕەتخوازانە و هەاڵوێرکارانەی »ناس��نامەی 
ئێران��ی«دا توخمە ش��یعی و فارس��ییەکان 
وەک تاکە توخمی دیاریکەری چارەنووس��ی 
دەوڵەتی  ڕیوایەت��ی  دەخرێنەڕوو.  »نەت��ەوە« 
ئەوە پش��تگوێ دەخات کە سەفەوییەکان لە 
س��ەدەی 16دا خەڵکیان ب��ە زۆر کردووە بە 
ش��یعە. هەر لە کاتی باڵوبوونەوەی ئیس��الم 
هەتا س��ەردەمی دەسەاڵتی س��ەفەوییەکان، 
ئیس��المی س��وننە بیروب��اوەڕی زۆربەی ئەو 
خەڵک��ە بوو کە ج��اران لە فەالت��ی ئێرانیدا 
دەژیان. ل��ە کاتی جێبەجێکردن��ی پڕۆژەی 
گۆڕینی زۆرملەی مەزهەبدا، س��ەفەوییەکان 
س��ێ بژاردەیان خس��تە بەردەستی خەڵکانی 
ژێ��ر دەس��ەاڵتی خۆیان: ببنە ش��یعە، واڵت 
جێبهێڵن، یانی��ش ڕووبەڕووی مەرگ ببنەوە. 
بەم شێوەیە، ڕۆشنبیرانی ئێرانی بە ئەنقەست 
ئ��ەو هەقیقەتەیان پش��تگوێ خس��تووە، کە 
سڕینەوەی ناس��نامەکانی دیکە لە جەوهەری 
هەموو گوتارێکی کۆلۆنیالیستیدایە. ئەوان دژە 
کۆلۆنیالیزمن بۆ خزمەت کردنی ئامانجەکانی 
خۆیان، واتە وەک کەرس��تەیەک، نەک وەک 

ڕوانگەیەکی ڕزگاریخوازانە.

دوا وتە
ئێم��ە هیوادارین کە مش��تومڕەکان لەبارەی 
کەیس��ی بیرکار، نیش��اندەری پێوەندییەکی 
دیاری کراوی نێوان کۆمەڵگەی سەردەست و 
کۆمەڵگا بندەستەکان لە ئێراندا نیشان بدات. 
کومەڵگ��ەی سەردەس��ت وەک هەمەگیر بە 
ش��ان و باڵی ناسنامەی فارس��یدا هەڵدەدات. 
ئەمەش وەک زەروورەتێک بااڵدەس��ت بوونی 
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ناسنامەی ئێرانی لێ دەکەوێتەوە و وا دەکات 
فارسەکان بتوانن مەرجەکانی پەیوەست بوون 
بە »نەتەوە« دیاری بکەن. لێرەوەیە کۆمەڵگای 
سەردەس��ت نکۆڵی کردن��ی کوردێک لە ناوە 
فارس��ییەکەی پێش��تری خۆی بە تێکدەرانە 
دەبینێ��ت، چونکە ئەوان لەڕووی سیاس��ی/
و  خۆس��ەلماندن  وەک  ئەم��ە  فەرمیی��ەوە 
ش��ێوەیەک لە خۆڕاگری لەبەردەم ناسنامەی 
گۆڕینی  دەبین��ن.  »ئێرانی«دا  س��ەپێندراوی 
ن��او لە نێ��و خەبات��ی دژی نەژادپەرس��تی، 
هەاڵوێردن و زاڵبوون��دا مانای تایبەتی هەیە. 
بەش��ێک لە خۆڕاگریی کەسایەتییە بەناوبانگە 

ئەمریکیی��ە ڕەش پێس��تەکانی 
وەک محەممەد عەلی، یاریزانی 
بەناوبانگی بۆکس و خەباتکاری 
ئازادی، ماڵکۆم ئێکس، لەهەمبەر 
نەژادپەرستیی سپی پێستەکانی 
ئەمریکا، لە ڕێگەی گۆڕینی ناوە 
سپی پێستانە/مەس��یحییەکەی 
ئ��ەو  هەڵگرتن��ی  و  خۆی��ان 
ناوان��ەوە بووە ک��ە ئاماژەیان بە 
خۆپێناس��ەکردن و خۆڕاگ��ری 
دەک��رد. ڕەت کردنەوە و نکۆڵی 
کردن لە ناسنامەکان کە ئەوانی 
کردبوو بە کۆمەڵە بوونەوەرێکی 
نادی��ار، خ��ۆی گەواهی��دەری 

سروشتی خۆڕاگرییەکەیانە )ئیلیاسی، 2٠13(.  
ک��رد  ئاش��کرای  بی��رکار،  کردەک��ەی 
الیەن��ی حاکمییەت چۆن خ��ۆی و کۆمەڵگا 
ژێردەستەکان پێناسە دەکات. کردەکەی ئەو 
دەریخست ئێران دابەشبووە بەسەر ناوەندێکی 
خ��اوەن دەن��گ و پەڕاوێزێک��ی بێبەری لە 
دەن��گ. ش��وێن و کات تەرخ��ان نەکراوە بۆ 
بیرکار  گوتەکانی  غەیرەفارس��ەکان.  مێژووی 
بەرامبەری، پەردەیان لەسەر  و کاردانەوەکان 
ئێپیس��تمۆلۆژیکی  و  فەرم��ی  س��ڕینەوەی 
ناس��نامەی ئ��ەو الدا.  چونک��ە ل��ە زۆربەی 
ئەو نووس��ینانەی لەبارەی مێ��ژووی ئێرانەوە 

نووسراون، وش��ەی کورد یان زۆر بەدەگمەن 
ن��اوی هێنراوە ی��ان بە تەواوەتی پش��تگوێ 
خ��راوە، یانی��ش ک��ورد وەک جوداخوازێکی 
دراوە؛ »جوداخ��وازی«  پێش��ان  خۆش��باوەڕ 
ب��ووە ب��ە دڵەڕاوکێی بەش��ی ه��ەرە زۆری 
ڕۆش��نبیرانی فارس. لەم س��ااڵنەی دواییدا، 
زۆرب��ەی ه��ەرە زۆری ڕۆش��نبیرانی فارس 
لەهەمبەر ئیعدامی ڕۆژانە و دەس��تگیرکردن 
و کوش��تاری هەڕەمەک��ی ل��ە کوردس��تان 
بێدەنگیی��ان هەڵبژاردووە. ڕۆش��نبیری کورد 
خالید تەوەککولی لە نووسینێکی خۆیدا باسی 
ئ��ەو واقیعە دەکات کاتێ��ک دەڵێ »نوخبەی 
فارس دژی هەم��وو جۆرەکانی 
س��ەرکوت و چەوساندنەوەن لە 
هەم��وو جیهاندا، بەاڵم بە هۆی 
بنەڕەتییەکەی��ان  نیگەرانیی��ە 
بەڵێنیان  جوداخوازی،  بەرامبەر 
داوە بێدەنگی هەڵبژێرن، کاتێک 
دژایەتی  دەگات��ە  مەس��ەلەکە 
کوردان«.]3٠[  لەدژی  توندوتیژی 
بەاڵم هەڵوێس��تی ئایدیۆلۆژی و 
بێدەنگیی��ە س��تراتیژیکەکەیان 
پاس��اوێکە ب��ۆ درێژەکێش��انی 

سەرکوتی دەوڵەتی. 
باس��ەکەی ئێم��ە ئەوەی��ە 
ئەوانەی لە لووتکەی پلەبەندیی 
قەومی-نەتەوەیی ئێس��تای ئێران دانیشتوون، 
لەس��ەر  ناحاکمەکان  کۆمەڵ��گا  پێداگری��ی 
ناس��نامەی خۆیان وەک هەڕەش��ە دەبینن. 
بنیاتن��ان و بەردەوامیی ئ��ەم پلەبەندییە لە 
ڕێگەی پڕۆسەی کۆلۆنیالیزەکردنی نێوخۆییەوە 
بووە بە شتێکی شیاو. گوتاری کۆلۆنیالیزەکردن 
بانگەش��ەی لێک��دژی هەمانێتی  بە ه��ۆی 
و جیاوازی��ی هاوکات��ی هەم��وو ئێرانییەکان 
بەهێزبووە. هەندێک ج��ار قەومییەتی حاکم 
بە نابەدڵیی��ەوە قەبووڵی دەکات کە لە ڕووی 
زمان��ی و کولتووریی��ەوە کۆمەڵ��گای ئێران 
کۆمەڵگایەکی فرەڕەنگە. بەاڵم قەبووڵ کردنی 

توێژینەوەی 
مێژوو لە 
ئێران 

یارمەتیدەر 
بووە 

بۆ بەردەوامی دان و 
ڕاگرتنی 

ئەو پلەبەندییە 
قەومی ـ زمانی و 

کولتوورییەی 
کە ئێستا 

هەیە
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جیاوازییەکان کێشە بۆ پلەبەندیی ڕێکخستنی 
سیاس��یی واڵت دروس��ت ناکات. وەس��فی 
نوخبەی فارس بۆ کۆمەڵگا غەیرەفارس��ەکان 
)ب��ۆ نموونە ک��ورد( پەیوەندیی دەس��ەاڵتی 
مێژووی��ی لە ئێرانی بەهێزت��ر کردووە. وەک 
پۆتس و بڕاون باسی لێ دەکەن، دەسەاڵت و 
مەعریفە پەیوەندییەکی ناوەکییان بە یەکەوە 
هەیە؛ لێکۆڵەرانی دژی-سەرکوت پەییان بەوە 
بردووە کە مەعریفە دیاردەیەکی سیاس��ییە. 
زانی��ن نەرم و نیان نییە، چونکە لە پەیوەنیی 
نێوان خەڵکدا دروستدەبێت. زانین دەکرێ لە 
چۆنێتی دامەزران و بەکارهێنیدا سەرکەوتکەر 
بێت، وەک چۆن دەکرێت ئامرازێکیش بێت بۆ 

خۆڕاگری.  )2٠٠5 : 259(
پۆس��ت  تیوری��ی  ف��ارس  نوخب��ەی 
کۆلۆنیالیزمی��ان ک��ردووە ب��ە بەش��ێک لە 
بەرهەمەکان��ی زانس��تی مێژویی��ی خۆیان، 
ل��ە لێکۆڵینەوەکانیان��دا کۆلۆنیالیزم  ب��ەاڵم 
هەمیش��ە ڕۆژئاوایی��ە و دەکەوێتە »دەرەوەی 
جیهانی فارسی زمان«ی ئەوانەوە. الی ئەوان 
کۆلۆنیالیزم دەستەیەک پەیوەندیی سیاسی و 
کولتووری دەگرێتەوە کە پاس��او بۆ کۆمەڵێک 
پلەبەندی دەهێنێتەوە و سیستەمێکیش��ە کە 
تەنها سەر بە شوێنێکی جوگرافیی دیاریکراوە، 

واتە ڕۆژئاوا. 
پش��تیوانیی ئاش��کرا ی��ان ژێربەژێ��ری 
ڕۆشنبیرانی فارس لە ڕێوشوێنەکانی دەوڵەتی 
ئێ��ران ورە و متمان��ەی بە دەوڵ��ەت داوە بۆ 
ئەوەی ڕوانگەی »تاقانەبوونی نەتەوە« جێبەجێ 
بکات و بااڵدەس��تیی ن��ەژادی، کولتووری و 
زمانیی فارس بسەپێنێت. سەرەڕای ناکۆکیی 
ڕوانگ��ەی ئایدیۆلۆژییانەوە، نزیک بە هەمووی 
ڕۆشنبیرانی فارس و تەنانەت زۆربەی ڕۆشنبیرە 
چەپەکانیش پش��تگیری ل��ە پابەند بوون بە 
تێڕوانینی دەوڵەت، پیرۆزبوونی یەکپارچەییی 
خاک و پابەندبوون بە »زمانی شیرینی فارسی« 
وەک زمانی نیش��تمانی دەکەن. بە دەربڕینی 
ناسر ئیرانپور، ڕۆشنبیری فارس، هەندێک لە 

گرووپە چەپەکان »بوون بە زمانحاڵی فاشیزم« 
و »پێش��ی فاشیس��تەکانیان داوەت��ەوە«.]31[ 
ناڕەزایانی سیاس��یی فارسیش، کە سااڵنێکی 
زۆر زیندان��ی بوون و ئازیزانی خۆیان بە هۆی 
توندوتیژیی دەوڵەتەوە لەدەست داوە، کاتێک 
باسەکە دێتە س��ەر ئەوەی هیچ فەزایەک بۆ 
گەش��ەکردنی کولتووری غەیرەفارس��ییەکان 

نەهێڵرێتەوە، الیەنگریی دەوڵەت دەکەن. 
ب��ە کورتییەک��ەی، توێژین��ەوەی مێژوو 
لە ئێ��ران یارمەتی��دەر بووە ب��ۆ بەردەوامی 
دان و ڕاگرتن��ی ئ��ەو پلەبەندیی��ە قەومی-
زمان��ی و کولتووریی��ەی کە ئێس��تا هەیە، 
هەر بۆیە مێژوونووس��ی فارس��ی لە خزمەت 
بەرهەمهێنان��ەوەی »ئەویت��ری ڕۆژهەاڵتی«دا 
بووە. نووس��ینەوەی مێژوو زیاتر پێش هەموو 
ش��تێک یارمەتیدەر بووە ب��ۆ ئەوەی دەوڵەت 
بتوانێ��ت کۆمەڵێ��ک یەکێتی��ی پلەبەندکراو 
پێکەوە بنێ��ت و کۆلۆنیالیزەکردنی نێوخۆیی 
جێبەج��ێ بکات. مێژوونووس��ی بااڵدەس��ت 
لە ئێ��ران ئەرکی ئەوەی پ��ێ دراوە »رابردوو 
و ئێس��تای« نەخوازراو بێدەن��گ بکات.]32[ لە 
فارس��ی،  جەوهەری خۆیدا، مێژوونووس��یی 
س��ەرەڕای زایەڵە ئەنتی کۆلۆنیالەکەی، ڕۆڵی 
ئامرازێکی گێراوە بۆ هاوجۆرکردنەوەی هەموو 
غەیرەفارسەکان و یارمەتیی ئەو دەوڵەتەی داوە 
کە هەر کەسێک بەرەنگاری ببێتەوە حوکمی 
مەرگی ب��ۆ دەردەکات. ئەم وت��ارە هەوڵێک 
بوو بۆ تیشک خستنەس��ەر ئەوەی کە چۆن 
ڕۆشنبیرانی فارس لە ناوەوە و دەرەوەی واڵت 
خۆیان کردووە بە نوێنەری غەیرەفارس��ەکان. 
ئەم ئاراس��تە فیکرییەی ئەوان ڕۆڵی گەورەی 
بینیوە لە گوتاری ناسیۆنالیستی- دەوڵەتیدا و 
ڕەوایەتی بە سیاسەتەکانی دەوڵەت بەخشیوە 
بۆ سڕینەوەی ئەویتری غەیرە فارس لە ئێران. 

تێبینی یەکان
1- لەالیەن فارسەکانەوە، ئێمە مەبەستمان کۆمەڵگەی فارسی ئێرانە 

لە ناوخۆ و دەرەوە. 
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2- بۆ وێنە، چاالکێکی فارسی بریتانیایی تویتێکی نووسی: 
ئاغای فەریدون درەخش��انی  )ناوی پێش��ووی کۆچ��ەر بیرکار( لە 
کاتێک��دا پیرۆزبایی بە ئێوە دەڵێ��م، من دەزانم کە ئێوە خەیانەتتان 
بە ناوی ئێران، مللیەت ومیللەتێک کە بۆ پاراس��تنی  )شاری خۆت( 
مەریوان بۆ بوون بە هەڵبجەیەکی دیکە لە الیەن سەدامەوە، کردووە. 
س��ەرەڕای ئەمانە دەبێ بگوترێ، کە ئێوە دەبێ النیکەم تێچووەکانی 
22 س��اڵ تەناهی و 16 س��اڵ خوێندنی بە خۆرایی لە باش��ترین 
https:// www. ins-  اانس��تگەکانی ئێراندا، بە میللەت بدەنەوە.

 tagram. com/p/Bl-tCEhnoSs/?hl¼en (accessed 10
 .(October 2018

 http://archive. fo/vVfQa (accessed 10 ئارش��یڤ.   -3
 .(April 2019

 http://archive. fo/t0a5v (accessed 10 ئارش��یڤ.    .٤
 .(April 2019

5- زۆربەی کوردەکانی کرماشان و سەرپێڵ زەهاو دوو ناویان هەیە: 
یەکێکیان، فارسی، ئیسالمی، عەرەبی، ئەوی دیکەشیان کوردییە کە 

زۆرتر لە بواری کۆمەاڵیەتی نافەرمیدا بە کاردەبرێ. 
6- بۆ وێنە، مەسعود بارزانی سەرۆکی پێشووی هەریمی کوردستان 
لە واڵمدا : من یەکێک لەو چل میلیۆن کەس��ەم و زۆر خوش��حام 
http:// .بۆ بەدەس��تهێنانی ئەو سەرکەوتنە و شانازیت پێوە دەکەم

 .(archive. fo/yrMJx (accessed 10 October 2018
7- هێندێ��ک بەرهەم��ی فارس��ی هەن ک��ە ئاماژەیان ب��ە کارە 
گرینگەکان��ی مایکڵ هێچت لە ب��ارەی کۆلۆنیالیزمەوە کردووە. بەم 
حاڵەوە لە لێکۆڵینەوە فارسییەکاندا بە گشتی کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی 

چەواشە کراوە  )بۆ وێنە، تورابی و مورادی: 2٠1٤(. 
8- ئێمە لێرە ڕوانگەی ڕابێ��رت باڵنۆر وەکوو تیوریی کۆلۆنیالیزمی 
نێوخۆیی بە کار دێنین، لە بەر ئەوەی، ئەو هەوڵی داوە کە پێوەندیی 
نێوان کۆمەڵگەی سەردەس��ت و ژێردەس��ت ش��ی بکاتەوە. بروانە 

باڵنۆر )1969(. 
9- لێ��رە ئێمە چەمک��ی »بژاردەکانی فارس« مان ب��ە کارهێناوە، 
چونکە هەموو ناسیۆنالیس��تە ئێرانییەکان لەرووی قەومیەوە فارس 
نین. بۆ وێنە، ئەحمەد کەس��رەوی تورکێکی ئازەرییە کە پشتیوانیی 
لە س��ڕینەوەی هەموو زمان و فەرهەنگە غەیرە فارس��ەکان دەکرد. 
هەروەها غواڵمرەزا ڕەش��ید یاس��ەمی کوردێکی بەد ناو و ئەندامی 
بازنەی بەرلین بوو. ڕەش��ید- یاس��ەمی کتێبەکەی خۆی لە س��ەر 
ک��وردەکان و پیوەندیی نی��ژادی و مێژووییی خۆی��ان بە ئامانجی 
ڕەدکردن��ەوەی کورد وەکوو کومەڵگەیەکی جیاواز، نووس��یوە. ئەو، 
کاتێک ک��ە دەوڵەتی ئێران هێزی ئاب��ووری، فەرهەنگی و نێزامیی 
خۆی بۆ لە ڕیش��ە هەڵکێشانی فەرهەنگ و زمانەکانی غەیری فارس 
بە دەس��تەوە بوو، وەکوو وەزیری فەرهەن��گ خزمەتی دەکرد. بەم 
حاڵەوە، ڕەشید یاس��ەمی بە هۆکاری جەڵتەی مێشک و شەوقێکی 
لەڕادەبەر بۆ خوێندنەوەی ش��ێعری فارس��ی، گیانی لە دەس��ت دا. 
نموونەی هاوش��ێوە لە واڵتانی جیرانیش��دا هەیە: کەسایەتییەکانی 
ک��ورد وەکوو زیا گۆکالپ وعەبدولڕەحمان ئەلکاوکیبی بە ڕیز وەکوو 
کەس��ایەتیی ناسراوی ناسیۆنالیس��تی تورک و عەرەب ناسراون، کە 
پرۆپاگەندەیان بۆ ڕیش��ەکێش کردنی زم��ان و فەرهەنگی کوردی 

دەکرد. 
http://archive. fo/4CJT1 (ac- .1٠- بروانە ئیالهە بوق��رات

 .(cessed 10 September 2018

 http://archive. fo/kaxlT (accessed 25 . 11- ئارش��یڤ
 .(April 2019

12- ئەم وتەزایە بۆ یەکەمجارە لە الیەن مارش��ل هاجسۆن، بە کار 
هێنرا  )19٤7(. 

13- عەل��ی یونس��ی لە مانگی م��ەی س��الی 2٠18 دا ڕایگەیاند: 
تەنی��ا یەک زمان لە ئێران��دا بوونی هەیە، هەموو ئەوانی دیکە تەنیا 
ش��ێوەیەکی دیکەی فارسین. عەلی یونس��ی ڕاوکاوێژکاری تایبەتی 
حەس��ەن ڕۆحانی س��ەرۆک کۆمار، بۆ کارو باری کەمینە قەومی و 
accessed 9 October 2018). http:// ar-) ��ەەەزهەبییەکان

 .chive. fo/Ji0Ok
http://archive. fo/xA8sF (ac- . 1٤- ئەنجومەنی فارس��ی

 .(cessed 10 March 2019
http://archive. fo/m12x6 (ac-  . 15- ئەنجومەنی فارس��ی

 .(cessed 10 March 2019
16. https://parsianjoman. org/ 
17- ب��ۆ زانیاری��ی زیاترل��ە بارەی کەڵ��ک وەرگرتن ل��ە وتەزای 
»جیهانبینیی فارسی« »Persianate World بروانە گۆڤاری فارسی 
و جیهانی فارس��ی : س��نوورەکانی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا کە لە الیەن 
نیل گرینەوە ئێدیت کراوە  )2٠19(. ؟ کتێبی س��ەوز، سنورگەلێکی 
نوێ بۆ جیهانی فارسی »PersianateWorld« دەنەخشێنی تاکوو 
ئەم جیهانە خەیاڵییە هەموو ئوراس��یا، زیاتر لەوەی کە لە سەرەتاوە 

مارشل هاجسۆن پیشنیاری دەکرد، بخاتە ژێر ڕکێفی خۆیەوە. 
18- حکومەت��ی خەڵکی ئازەربایجان بە ڕێبەریی س��ەید جەعفەر 
پیشەوەری لە س��اڵی 19٤5 دا دامەزرا. ماوەیەکی کورت پاش ئەم 
ڕووداوە مێژووییی��ە، ق��ازی محەممەد لە س��اڵی 19٤6دا کۆماری 

کوردستانی لە مهاباد ڕاگەیاند. 
19- بیرمەندی س��وریایی س��دیق جەالل ئەلعزم، یەکەم لێکۆڵەر 
بوو ک��ە کەڵکی لە چەمکی »شەرقناس��یی پێچەوانە« لە 1981 بە 
ڕەخنە گرتن لە شەرقناسی ئێدوارد سەعید، لە 1978، وەرگرت. بۆ 
زانیاریی زیاتر لە س��ەر »شەرقناسیی پێچەوانە« مهێرزاد بروجێردی. 
بروجێ��ردی ل��ە 1996 ل��ە کارەکەی��دا ئیس��تیدالل دەکات کە،  
س��ەرەڕای شاراوە پەس��ەند کردنی زۆریەک لە ژێربەناکانی تیوریی 
شەرقناسی، شەرقناس��یی پێچەوانە دژایەتییەکی دیاری کراوی لە 
گەڵ شەرقناس��یدا نییە. وەکوو شەرقناسی، شەرقناسیی پێچەوانە، 
فەرزییەکەی لە س��ەر بنەمای دەرەکیی  )فەزای ئازاد( دانروە، بەاڵم 
زۆرترپیوەن��دی بە نوێنەرایەتی  )یان براگەورەیی(بیاڤی هەلبژاردن و 

تێگەیشتنی دەرکییەوە هەیە . . .  )1996:13(
2٠- بروجێ��ردی دەڵێ، بەلووچەکان، ک��وردەکان و تورکەمەنەکان 
هیچکات لە ئێران قەبووڵ نەکران یان بە تەواوی لەگەڵ کۆمەڵگەی 
ئێراندا، یەکگرتوو نەبوون. ئەوان تەنیا تەوافوقیان لە گەڵ حاکمیەتی 
بژاردەکانی فارسدا کردووە، بەاڵم مەکۆی چاالکیی جوداییخوازی و 

هەستی یاغیگەرین.  )1998 : 5٤(. 
 »Oriental other of the Other« 21- بۆ زانیاریی زیاتر لە سەر

بروانە مەکدسی  )2٠٠2(. 
22-بۆ وێنە، ڕۆش��نبیرێکی فارس دەڵێ، خوێندن بە زمانی دایکی 
نە تەنیا یاسای بنەڕەتی پێشیل دەکات، بەڵکوو بورایش بۆ ڕووخانی 
ئێ��ران خۆش دەکات و ئەم��ەش تەنیا بە قازانج��ی دوژمنانی ئەم 

Parsi Anjuman. http://archive. fo/m12x6(  .واڵتەیە
 .(accessed 10 March 2019)
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لە بەرانبەر کۆتایی ئەم تەیفە سیاس��یەدا، کوڕی ش��ای پێش��ووی 
ئێران ل��ەم دواییانەدا گوتوویەتی، من لۆژیک��ی خۆێندن بە زمانی 
دایکی تێناگەم. لە هەر واڵتێکدا سیستەمی پەروەردە تەنیا زمانێکی 
س��ەرەکیی هەیە، تا ئەو شوێنەی کە من لە بیرم بێ، لە ئێراندا ئەو 
March 2019http://archive. fo/ ) .زمانە، زمانی فارسی بووە

CQcZe (accessed 10
ی��ان  ئەهڤ��از  ئای��ا   (b2018)  حەمی��د  – دەباش��ی   -23
 www. aljazeera. ل��ە چیدای��ە؟ ئەه��واز، جیاوازییەکەی��ان 
com/indepth/opinion/ahvaz-ahwaz-differ-

ence-180925145037386. html
2٤- بروانە ئەحمەد کەسرەوی، ئەزەری زمانانی ئێرانی باستان . 

25- ڕاس��تە ک��ە ئیبراهیم��ی خۆی وەک��وو ئێران��ی – ئەرمەنی 
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ئازادی و سنوورەکانی حکومەت

دیڤید میللەر
وەرگێڕان: شاهۆ زەنگەنە
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ئەگەر ئێمە شێوەکاری ئەسینایی، ئەمبرۆجیۆ 
لۆرێنزێتی )خاوەنی نیگاری هێمای حکومەتی 
چاک و خراپ( بێنینەوە بەرچاوی خۆمان کە 
به ماشێنی زەمەن لە سەدەی چواردەیەمەوە 
گوازراوەتەوە بۆ ئێس��تا و پرسیاری لێ بکەین 
کە سەبارت بە فەلسەفەی سیاسی چ ڕایەکی 
هەیە، من بڕوام وایە بەشێکی زۆر لەو شتانەی 
کە تا ئیس��تا وتراوە بۆی ئاشنایە و پەسەندی 
دەکات. ئەو دەشێ وا بیرکاتەوە کە من دەرفەتی 
زیاتر لە پێویس��تم بە ]نووسین سەبارەت بە[ 
بیرۆکەی ئانارشیستی داوە و هەروەها ئەوەیکە 
هەرکەسێک دەبێ بە ش��ێوەیەکی ئەخالقی 
دژایەتیی ڕاوە ڕێوی بکات، الی ئەو بابەتێکی 
چاوەڕوان نەک��راوە. بەاڵم لەس��ەر سروش��تی 
دەس��ەاڵتی سیاس��ی، لەس��ەر پێویس��تیی 
بەرپرس��یاربوونی فەرمان��ڕەواکان لە بەرامبەر 
هەم��وو هاوواڵتی��ان و لەس��ەر ئ��ەوەی کە 
دادگەری و بڕیار دەرکردنێکی سیاسیی چاک 
پێویس��تی بە چییە، )هیوام وایە( بە گش��تی 
پێکەوە هاوڕا بین. لەگەڵ ئەوەشدا لۆرێنزێتی  
وای دەبینێت ئەم بەشە کە ئێستا دەستم پێ 
کردووە سەرس��ووڕهێنەر و سەیرە. ئەم بەشە 
سەبارەت بەو پرسیارەیە کە ئایا ڕووبەرێک لە 
ئازادی��ی مرۆڤ هەیە ک��ە دەبێ لە دەرەوەی 
بازنەی سیاسەتەوە رابگیرێت – ئایا لە ژیانی 
مرۆڤدا چەند بەش��ێک هەیە کە حکومەت بە 
هیچ چەش��نێک نابێت دەستێوەردانی بکات. 
ئەم بۆچوونە، توخم��ی ناوەندیی ئایدیۆلۆژیی 
سیاسیی زاڵی سەردەمی ئێمە، واتە لیبراڵیزمە 
و کاتێک لۆرێنزێتی  شێوەکاریی دەکرد سەری 
هەڵنەداب��وو. بە دڵنیایی��ەوە حکومەتی باش 
الی لۆرێنزێتی  بەش��ێکی بەرچاو لە ئازادی 
داب��وو بە خەڵکەکەی؛ ئەوان تا ڕادەیەکی زۆر 
سەربەس��تییان هەبوو بۆ کشتوکاڵ، بازرگانی، 
ڕاو کردن و شتی هاوشێوەی دیکەش.  بەاڵم 
ئەم ڕێگەپێدان ب��ە ئازادییە بە هۆی باوەڕ بە 
رێس��اکانەوە نەبوو، بەڵکووو توانای حکومەت 
بۆ دەستێوەردان لەم بەشانەی ژیانی ڕۆژانەدا 

سنووردار بوو.
بیرۆکەی حکومەتی س��نووردار لە ماوەی 
چەندین س��ەدەدا دروس��ت ب��وو و یەکەم 
دوای  ئایینیەکان��ی  ملمالن��ێ  پاڵنەریش��ی 
چاکسازیی ئەورووپی لە سەدەی شانزدەهەمدا 
ب��وو. کاتێ��ک ک��ە قۆرغکاریی کەنیس��ەی 
کاسۆلیکی ڕۆما بەسەر ژیانی ئایینیی خەڵکی 
مەسیحیدا داڕما، کاردانەوەی سەرەتایی ئەوە 
بوو کە هەر جڤاتێکی سیاسی پێویستە ئایینی 
فەرمیی خۆی هەبێت، جا کاس��ۆلیک بێت یا 
پرۆتێستان. بەاڵم زۆربوونی ڕێبازە ئایینیەکانی 
پرۆتێستان بووە هۆی داواکاری بۆ لێبوردەییی 
ئایینی: لەگەڵ چەندین سنوور بۆدانان، هەموو 
کەس��ێک مافی ئەوەی هەبوو ڕێگای خۆی بۆ 
الی خ��ودا بدۆزێتەوە و دەوڵەت مافی ئەوەی 
نەبوو کە لەم بەدواداگەڕانەدا دەس��تێوەردان 
ب��کات. داواکاری بۆ ئازادی��ی ئایینی، لەگەڵ 
بەرەوپێش چوونی کات گەش��ەی س��ەند و 
ب��وو بە داواکارییەک��ی بەرفراوانتر بۆ ئازادیی 
تاکەکەس��ی – ب��ۆ ماف��ی ه��ەر تاکێک بۆ 
هەڵبژاردنی بیروب��ڕوای خۆی و ڕێگای ژیانی 
خۆی، ب��ە مەرجێک ئ��ەو هەڵبژاردنە نەبێتە 
دەس��تدرێژیی ڕاس��تەوخۆ ب��ۆ س��ەر مافی 
کەس��ێکی دیکە. بەتایبەتی بزاڤی ڕۆمانتیک 
لە کۆتاییی س��ەدەی 18 و سەرەتای سەدەی 
19 ئ��ەم بیرۆکەی بۆ نەوەکان��ی داهاتوو بە 
میرات جێهێشت کە هەموو کەسێک تاکێکی 
بێ هاوتایە کە تەنیا ئ��ەو کاتە دەگاتە چێژی 
ڕاس��تەقینە ئەگەر ڕێگای پێ بدرێ کە خۆی 
شێوازی ژیانی هەڵبژێرێت. ئەمەش پێویستی 
بە باشترین فەزای شیاو بۆ تاقیکردنەوەی ڕێگا 
ن��وێ و ناباوەکان بۆ ژیان – پیش��ەی نوێ، 
فورمی نوێی دەربڕینی هونەری، شێوازی نوێ 
بۆ ڕێکخس��تنی پەیوەندییە تاکەکەسیەکان و 
هتد هەیە. وەک ئەوەی جۆن س��توارت میل 
لە بەرهەمە کالس��یکەکەیدا دەربارەی ئازادی 
باسی دەکات )دەبێ دواتر  باس لە پێشنیارە 

بەسوودەکانیشی بکەین(:
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هیچ هۆیەک نییە بۆ ئەوەی ژیانی مرۆڤ 
لەس��ەر یەک ش��ێواز  یا چەند شێوازی 
کەم بینا بکرێت، ئەگەر کەسێک خاوەنی 
ڕێژەی��ەک ل��ە عەقڵی ب��او و ئەزموونی 
پەسەندکراو بێت، ئەو شێوازەی کە خۆی 
بۆ ژیانی هەڵیدەبژێرێت، ئەوە باش��ترینه، 
لەبەر ئەوە نا کە خۆی لەخۆیدا باشترینە، 
لەب��ەر ئەوەی ک��ە ش��ێوازی خۆیەتی. 
مرۆڤ��ەکان وەک م��ەڕ نی��ن، تەنانەت 

مەڕەکانیش وەک یەک نین.

لیبراڵ��ەکان دەیانوت لەبەر ئ��ەوەی ئازادیی 
هەی��ە،  گ��ەورەی  بەه��ای  تاکەکەس��ی 
حکومەتەکان جیاواز لەوەی چاک بنیادنراون 
یا خ��راپ، دەب��ێ ڕێگەی��ان پ��ێ نەدرێت 
دەس��تێوەردانی ئازادیی تاکەکەس��ی بکەن. 
حکومەتی باش بەس نییە: تەنانەت حکومەتە 
نیەت پاک و باش بونیادنراوەکانیش وسوەسە 
دەبن کە دەستێوەردانی ئەو بەشە لە ئازادییە 
تاکەکەس��یەکان بکەن کە دەبێ پیرۆز سەیر 
بکرێن. ئەمە ئ��ەو بیرۆکەیە کە بۆ لۆرێنزێتی 
زۆر سەیر دەبوو ئەگەر لێرە بووایە، و من دەبێ 

لەم بەشەدا بەدواداچوونی بۆ بکەم.
دوو پرسیاری سەرەکی هەیە کە پێویستە 
ئێمە بیپرس��ین. س��ەرەتا، بە ڕوونی ئازادی 
چییە که ئێمە قس��ەی لەب��ارەوە دەکەین؟ 
مەبەس��ت چییە لەوەی دەوترێت فاڵن کەس 
ئازادە لەوەی ئەم کارە بکات یا ئەو کارە بکات، 
یان بەم شێوازە بژی یا بەو شێوازە؟ دووهەم، 
سنوورەکانی ئازادیی تاکەکەسی چین؟ کاتێک 
ئازادیی م��ن لەگەڵ ئامانجە سیاس��ییەکانی 
دیک��ە، ک��ە ئازادیی ئەوانی تریش��ی تێدایە، 
دەکەوێت��ە کێش��ەوە دەبێ چ بکرێ��ت؟ ئایا 
لەم جۆرە بابەتانەدا هیچ ڕێس��ایەک هەیە بۆ 

بڕیاردان؟
ب��ا ل��ە ئ��ازادی بۆخۆیەوە دەس��ت پێ 
بکەی��ن، بیرۆکەیەکی ناڕوون ک��ە الپەرەی 
زۆرێک لە کتێبەکانی فەلس��ەفەی سیاسیی 

پڕکردووەت��ەوە. وەک یەک��ەم هەن��گاو ڕێگا 
بدەن بڵێم ئازادی��ی تاکەکەس پەیوەندیی بە 
ژم��ارەی ئەو بژاردانەی ک��ە لەبەردەمیدایە و 
توانای ئەو بۆ هەڵب��ژاردن لە نێوانیاندا هەیە. 
کەس��ێک کە ماف��ی هەڵبژاردن��ی هەیە لە 
نێوان دە پیش��ەدا ئازادییەک��ی زیاتری هەیە 
لە کەس��ێک کە تەنیا دوو مافی هەڵبژاردنی 
هەی��ە. بەدڵنیایییەوە چۆنیەتیی بژاردەکانیش 
هەروەه��ا گرنگە: لەوانەیە بیرکەیتەوە کە دوو 
پیشەی باشت لەبەردەمدا بێت بۆ هەڵبژاردن 
ئازادی��ی زیاترت پێ دەدات ل��ەوەی کە دە 
پیش��ەی خراپت هەبێت، بەتایب��ەت ئەگەر 
پیشە خراپەکان لە یەک بچن وەک)کەناس، 
پاک کەرەوەی نووس��ینگە، خاوێن کەرەوەی 
ئاودەست و هتد(. لەبەر ئەوە، لە بری »ژمارەی 
بژاردەکان« لەوانەیە باشتر بێت بڵێین »پانتاییی 
بژاردەکان« کە ئەمە هەم جیاوازیی بژاردەکان 
و هەم بەهای ب��ژاردەکان لەبەرچاو دەگرێت. 
س��ەبارەت به دووهەم دەس��تەواژە، »توانای 
هەڵبژاردن«، ئێمە پێویستیشمان بەمە هەیە، 
لەب��ەر ئەوەی لەوانەیە کەس��ێک بژاردەکانی 
لەبەردەس��تدا بێت، بەاڵم لەب��ەر هۆکارێک 
نەتوانێت هەڵبژاردنێکی ڕاستەقینەی لە نێوان 
بژاردەکاندا هەبێ��ت. بۆ وێنە ئەم دوانیوەڕۆیە 
کەس��ێک بۆ  بینینی  شانۆیەک لە نێوان دوو 
ش��انودا بانگهێشتت دەکات، بەاڵم تەنیا ناوی 
ش��انۆکانت پێ دەڵێت، ت��ۆش هیچی دیکە 
س��ەبارەت بە ش��انۆکان نازانی. تۆ دەتوانیت 
هەڕەمەک��ی ش��انۆیەک هەڵبژێری��ت، بەاڵم 
هەڵبژاردن��ی تۆ لەم کاتەدا ناتوانێت لەس��ەر 
بنەم��ای بڕیاری خۆت بێت ب��ۆ هەڵبژاردنی 
ئەو ش��انۆیەی کە ح��ەزت لێی��ە بیبینیت. 
یاخود کەسێک بە تەواویەتی لە ژێر چەپۆکی 
دایکیدایە و هەمیشە ئەو کارە ئەنجام دەدات 
کە دایکی پێش��نیاری پێ دەکات. ئەو چەند 
کارێکی پێ پێش��نیار دەک��رێ، دایمه ئەوە 
ئامۆژگاریی کردووە.  هەڵدەبژێرێت کە دایکی 
لە ڕوانگەیەکەوە، ئەو ئازادیی ئەوەی هەیە کە 
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پیش��ەکەی هەڵبژێرێت، بەاڵم لە ڕوانگەیەکی 
دیکەوە ئەو ئازاد نییە.

لەبەر ئەوە دەتوانی��ن بڵێین ئازادی هەم 
الیەنی دەرەکیی هەیە و هەم الیەنی ناوەکی: 
ئازادیی کەسێک پەیوەندیی بەوەوە هەیە کە 
ئاخۆ جیه��ان جۆرێک ڕێکخراوە کە چەندین 
درگا بە ڕوی کەس��ێکدا ک��راوە بێت، بەاڵم 
پەیوەندیی بەوەش��ەوە هەیە ئاخۆ ئەو کەسە 
توانای هەڵبژاردنی ڕاستەقینەی هەیە، که لە 
کام دەرگاوە بڕوات یان نا. بەاڵم ئێس��تا ئێمە 
پێویستمان بەوەیە قووڵتر سەیری بکەین کە 
مەبەستمان چییە لەوەی کە درگا کراوە بێت 

مانای  ڕاستەقینە  هەڵبژاردنی  و 
چییە.

دەتوانین  ئێم��ە  کاتێک  چ 
لەبەر  بژاردەی��ەک  بڵێین ک��ە 
ئەوەی کەسێک  بۆ  دەس��تدایە 
هەڵیبژێرێ��ت؟ ڕێگ��ە بدەن با 
بکەمەوە  پێچەوانە  پرس��یارەکە 
و بپرس��م چ کاتێ��ک ب��ژاردە 
ڕوونترین  نییە؟  لەبەردەس��تدا 
حاڵەت ئەوەیە کە ئەو کەسەی 
ئاماژەی بۆ دەکەی��ن لە ڕووی 
فیزیکییەوە ڕێگای بەدواداچوونی 
ل��ێ گیرابێت.  بژاردەکەی  ب��ۆ 
کەس��ێک کە بەس��ترابێتەوە یا 

خرابێتە بەندیخان��ەوە ئازادییەکی زۆر کەمی 
هەیە، لەبەر ئ��ەوەی ل��ە ڕووی فیزیکییەوە 
ڕێ��گای لێ گی��راوە تا ئەو کاران��ە بکات کە 
لەوانەیە لە کاتی ئاساییدا بیکردایە. هەندێک 
لە فەیلەس��وفە سیاس��ییەکان لە ناویشیاندا 
ه��اوڕێ دێرینەکەم��ان هۆب��ز، وتوویانە کە 
تەنیا لەمپ��ەری فیزیکییە کە ئازادیی خەڵک 
س��نووردار دەکات. بەاڵم ئ��ەم ڕوانگەیە الی 
زۆرین��ەی خەڵک ڕوانینێکی بیرتەس��کانەیە. 
ئێمە بەگشتی وا بیر دەکەینەوە کە بژاردەکان 
س��نووردار دەکرێن، کاتێ��ک چەند جۆرێک 
بەربەستیان بۆ دادەنرێت. بەتایبەتی یاساکان 

ئازادی��ی ئ��ەو کەس��انەی کە ئەم یاس��ایانە 
دەیانگرێتەوە سنووردار دەکات، لەبەر ئەوەی 
ئەو کەسانەی کە سەرپێچیی یاساکان دەکەن 
سزا دەدرێن. ئەگەر من بەخێراییی زیاتر لەوەی 
ڕێگەی پێ دراوە شۆفێری بکەم، یا پەنجەرەی 
ماڵی دراوس��ێکانمان بش��کێنم، هیچ شتێک 
نییە ل��ە ڕووی فیزیکییەوە ڕێگام لێ بگرێت، 
بەاڵم ئەگەر ئەم کارانە بکەم دەگیرێم و س��زا 
دەدرێم. لەبەر ئەوە ئازاد نیم ئەو کارانە ئەنجام 
بدەم. دەک��رێ ئەم ش��ێوازی بەڵگەهێنانەوە 
بۆ هەڕەش��ەی کەس��انی تایبەت بۆ سەر من 
بەکار بهێنرێت. ئەگەر کەسێک هەڕەشەم لێ 
بکات ئەگ��ەر جارێکی دیکە لە 
هاوڕێ  لەگەڵ  قسەکردن  کاتی 
لێم  ئەوا  بمبینێ��ت،  کچەکەی 
دەدات، )وای دانێین هەڕەشەکە 
زۆر جیددیە(، ئەو بژاردەیە ئیتر 
بۆ م��ن بژاردەیەکی کراوە نییە 

کە هەڵیبژێرم.
بەش��ێوەیەکی گ����ش��تی 
و  فیزیکیی��ەکان  لەمپ��ەڕە 
ئاستەنگەکان وەک بەربەست بۆ 
ئازادی  قبووڵ  کەم کردنەوەی 
کراون. لەم بابەتەدا مشتومڕەکە 
ل��ەوەوە س��ەرهەڵدەدات ک��ە 
لەبەر  کەس،  هەندێک  لەوانەیە 
ئەوەی گ��ران دەکەوێت لەس��ەریان نەتوانن 
ب��ە دوای بژاردەیەکدا بچ��ن، هەرچەند ئەم 
بەهایەی کە دەبێ بیدەن لە شێوەی سزا یان 
وەک شێوەکانی دیکەی بەربەست نین. وەک 
پرسیارێک کە هەندێک کات دەپرسرێت: ئایا 
کەسێکی بێ پارە دەتوانێت لە چێشتخانەیەکی 
گرانبەها بۆ وێنە چێشتخانەی ڕێتز خوداردن 
بخوات؟ ئایا ئیمە دەڵێی��ن »نا« لەبەر ئەوەی 
لەڕاس��تیدا هیچ ڕێگایەک نییە بۆ ئەوەی ئەو 
کەس��ە لە ڕێتز خوداردن بخوات ) النیکەم تا 
ئەو کاتەی نەیەوێت کە ڕووبەڕووی ئاکامێکی 
قورس، کە چاوەڕوانی دەکات ببێتەوە، کاتێک 

بیرۆکەی 
حکومەتی 

سنووردار لە 
ماوەی چەندین 

سەدەدا دروست بوو و 
یەکەم 

پاڵنەریشی 
ملمالنێ ئایینیەکانی 
دوای چاکسازیی 

ئەورووپی 
لە سەدەی 

شانزدەهەمدا بوو
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دەردەکەوێت پارەی ئەو خواردنەی پێ نییە(؟ 
ی��ا ئێمە دەڵێ��ن »بەڵێ« لەبەر ئ��ەوەی تەنیا 
ش��تێک کە ڕێگرە کەمیی پارەکەیەتی، نەک 
هیچ مەبەس��تێک لە الیەن خاوەنەکانی ڕێتز 
یا کەسێکی دیکەوە کە ڕێگر بێت لەوەی لەو 
ش��وێنە خواردن بخوات. ئەم پرس��یارە تەنیا 
لەبەر ئەوەی  نییە،  پرس��یارێکی فەلس��ەفی 
بیرکردنەوەمان  چۆنیەتی��ی  ئێمە  واڵمەکەی 
س��ەبارەت ب��ە پیوەندیی نێ��وان حکومەت 
و ئازادیی��ەوە دەردەخ��ات. ل��ە نێ��وان ئەو 
سیاس��ەتانەدا کە حکومەت پەیڕەوی دەکات، 
هەندێ��ک سیاس��ەت هەن کە س��ەرچاوەی 
س��امانەکان لە بەشێکەوە بۆ بەشێکی دیکەی 
کۆمەڵگا دەگوازنەوە - بە شێوەیەکی سروشتی 
ل��ە خەڵکە دەوڵەمەندەکان��ەوە بۆ فەقیرەکان 
- ئێم��ە دەمانەوێت بزانی��ن ئەم کارە ڕێژەی 
ئازادیی وەرگرەکان زی��اد دەکات، یا ئازادیی 
بەخشندەکان کەم دەکاتەوە، یا هیچ کامیان، 

یا هەردووکیان.
ڕێگ��ە بدەن باس��ی چەن��د نموونەیەک 
بکەین کە خەڵک لە کاتی ئاس��اییدا دەتوانن 
ئەنجامیان بدەن، بەاڵم ئێستا بە هۆی بەرزیی 
نرخەکەیان��ەوە ناتوانن. دەتوانین بڵێین ئەگەر 
ن��رخ تا ڕێژەیەک��ی دیاریکراو ب��ەرز ببێتەوە 
چی��دی خەڵ��ک ئ��ازاد نین؟ زۆر س��ادەیە، 
کەسێک کە داهاتێکی کەمی هەیە و ناتوانێت 
بچێ��ت بۆ س��ەیرانێک کە 1٠ ه��ەزار پاوند 
خەرجی بێت، بەراوردی لەگەڵ کەس��ێک بە 
هەم��ان داهاتەوە بکەن ک��ە بۆ رزگاربوون لە 
بارودۆخێکی پڕ ئێش و ئ��ازار )پەککەوتەش 
نیی��ە(، پێویس��تی بە نەش��تەرگەرییەکە کە 
تەنیا لە نەخۆش��خانەی تایبەتدا بە 1٠ هەزار 
پاوند دەکرێت. ب��ۆ دەڵین کە دووهەم کەس 
ئ��ازاد نییە لەوەی ئەو نەش��تەرگەرییەی کە 
پێویستیەتی بیکات، لە کاتێکدا بە شێوەیەکی 
سروش��تی ئێمە بۆ کەیس��ی یەکەم زمانێکی 
جیاوازتر ب��ەکار دەهێنی��ن- لەوانەیە بڵێین 
ئەوکەس��ە ئازادە لەوەی بچێت بۆ س��ەیران، 

بەاڵم بەئاس��انی ناتوانێت خەرجیەکەی دابین 
بکات؟ بۆ لە کەیسی دووهەمدا بەشێوەیەکی 
سرۆش��تی باس��ی ئازادی دەکەین، بەاڵم بۆ 
یەکەمیان نا؟ سەیرانێکی گرانبەها، بابەتێکی 
کردنەکەی  داب��ەش  ک��ە  خۆش��گوزەرانییە 
بەشێوەیەکی ژیرانە دەکرێ بخرێتە پاڵ بازاری 
ئابوورییەوە، ئەو ش��وێنەی کە خەڵک خۆیان 
هەڵیدەبژێرن کە چەندە پەیدا دەکەن و چۆن 
داهاتەکەی��ان خەرج دەکەن. ئەو کەس��ەی 
کە باس��ی دەکەین چ ئەوەی کە بتوانێت بە 
کاتژمێری کاری زیاتر، گۆڕینی پیشەکەی، یا 
کەم کردن��ەوەی خەرجییەکانی دیکەی، 1٠ 
هەزار پاوندکەی بەدەست بهێنێت یا خود نا - 
کە ئەمە خۆی بابەتی مشتومڕە - بەدڵنیاییەوە 
ئەوە دەزانین ک��ەس ناچار نەکراوە بۆ ئەوەی 
پارەی سەیرانەکەی بۆ دابین بکات. لەبەرامبەر 
ئەوەشدا ئەرکی حکومەتە بۆ ئەوەی لەوە دڵنیا 
بێت کە هەموو کەسێک وەک پێویست دەستی 
ب��ە خزمەتگوزاری��ی تەندروس��تی ڕادەگات، 
چ ل��ە ڕێگ��ەی سیس��تمی خزمەتگوزاریی 
تەندورس��تیی گش��تییەوە بێ، یان بە دابین 
کردنی دڵنیاییی تەندروستی ]تەئمین/بیمە[، 
بە شێوەیەک هەموو کەس توانای وەرگرتنی 
گونج��اوی  تەندروس��تیی  خزمەتگوزاری��ی 
هەبێت. ئەگەر کەس��ێک بۆ نەشتەرگەرییەک 
ڕووبەرووی لیس��تەی حیس��ابێکی 1٠ هەزار 
پاوەندی ببێتەوە، بەرپرسیارییەکەی دەکەوێتە 
سەرش��انی دەوڵەت کە نەیتوانیوە ئەرکەکەی 
جێبەجێ بکات. ئەوەی ئایا نرخی هەڵبژاردنی 
بژاردەیەک، س��نووردانان ب��ۆ ئازادییە، تەنیا 
پەیوەندیی ب��ە زۆری نرخەکەوە نییه، بەڵکوو 
پەیوەندیی بەوەشەوە هەیە که ئەم نرخە چۆن 
دانراوە و ئاخۆ کەس��ی دیکە بەرپرس��یارە لە 

دروست بوونی ئەو نرخە یان نا.

ئ��ەم ڕوانگەی��ە ک��ە هەرچ��ی حکوم��ەت 
بەرپرس��یارەتیی زیاتر بێ��ت، خەڵک ئازادیی 
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کەمت��ری دەبێ��ت هەڵەی��ە. هەندێک جار 
و  دەکات  س��نووردار  ئ��ازادی  حکوم��ەت 
هەندێک جار پاس��اوی بۆی هەیە، هەندێک 
جاریش نا )بۆ نموونە، یاس��ادانان بۆ پشتێنی 
س��ەالمەتی لە ئازادی��ی بەکارهێنەران کەم 
ب��ەاڵم زۆرینەی خەڵ��ک هاوڕان  دەکاتەوە، 
لەگ��ەڵ ئەوەی کە پاس��اوێک بۆ ئەمە هەیە، 
ئەویش پاراس��تنی ژیانی خەڵک��ە(. بەاڵم لە 
هەندێک بابەتی دیک��ەدا چاالکیی حکومەت 
دەبێت��ە هۆی زیادبوونی ئ��ازادی، بەوەی کە 
چەن��د بژاردەیەک دەخاتە بەردەم خەڵک کە 
لە کاتی ئاس��اییدا لەبەر زۆری��ی نرخەکەی، 
خەڵک دەستیان بەو شتانە ڕاناگات. پێویستە 
لە هەموو بابەتێکدا س��ەیری ئەو سیاس��ەتە 
تایبەتانە بکەین و بزانین ئایا لەگەڵ خس��تنە 
ڕووی چەن��د بژاردەیەک ب��ۆ خەڵک، ئەوان 
چەند بژاردەی دیکە کە زۆر گرنگترن النابەن. 
بەداخەوە وتاری سیاس��ییەکان سەبارەت بە 
»کۆمەڵگای ئازاد«، قەت باس��ی ئەم ئاستە لە 
وەردەکاری ناکەن. فەیلس��وفە سیاسییەکان، 
پرس��یاری ئەوەیان کردووە کە مەبەس��تمان 
لەوەی دەڵێین کەس��ێک ئازادە یا ئازاد نییە 
کە بژاردەیەکی دیاریکراو هەڵبژێرێت، چییە. 
ئەوان دەتوانن ل��ە دادوەرییەکی وردبینانە و 
زانایانە سەبارت بە پەیوەندیی نێوان حکومەت 
ئازادیی تاکەکەس��ی، یارمەتیم��ان بدەن.  و 
ئەمە ڕوون کردنەوەیەکی باش��ی بەڵگەکەی 
من لە بەش��ی یەکەمدایە کە س��ەبارەت بە 
کێش��ە سیاسییەکانی رۆژ باس��م لە بایەخی 

بیرکردنەوەی فەلسەفی کرد. 
حکومەت کەمتر دەتوانێت بە شێوەیەکی 
ڕاستەوخۆ کاریگەریی لەسەر الیەنی ناوەکیی 
ئ��ازادی هەبێ��ت، واتە توانای کەس��ەکان بۆ 
هەڵبژاردنێکی ڕاستەقینە لە ناو ئەو بژاردانەی 
ک��ە لەبەردەمیاندایە. ئەمە هەندێک جار پێی 
دەوترێ��ت »ئازادیی ئەرێنی«، ب��ۆ ئەوەی لە 
»ئازادیی نەرێنی« جیا بکرێتەوە. واتە هەبوونی 
کۆمەڵێ��ک بژاردە کە ه��ۆکارە دەرەکییەکان 

ڕێگایان لێ نەگرتبن. ئەم دوو جۆرە لە ئازادی 
وەک دوو چەمک��ی بەرامبەر بە یەک هاتوون 
وەک ئ��ەوەی فەیلەس��وفی سیاس��ی ئایزایا 
بێرلی��ن لە وتاری بەناوبانگ��ی »دوو چەمکی 
ئازادی«دا، باسی لێ دەکات. بێرلین دەیەوێت 
مەترس��یی »ئازادی��ی ئەرێنی« بەرجەس��تە 
بکاتەوە، ئەو ب��ڕوای وایە ئەمە دەکرێت وەک 
پاس��اوێک بۆ ڕژیمە تۆتالیتار یا زۆردارەکانی 
وەک یەکێتیی س��ۆڤیەتی سەردەمی ستالین 
کە »ئازادی��ی نەرێنی«ی زۆر کەمیان دەدا بە 
ژێردەس��تەکانی، بەکار بهێنرێت.]1[ من بڕوام 
وای��ە ئەگەر ئ��ەم دووان��ە وەک تەواوکەری 
یەکتر س��ەیر بکەین زۆر بە سوودترە، پێشتر 
نموون��ەم هێنایەوە بۆ دەبێ بە هەمان ئەندازە 
ک��ە نیگەرانی بەردەس��ت بوونی بژاردەکانین، 
هەڵبژاردنی  نیگەران��ی  ئەوەن��دەش  دەب��ێ 
ڕاس��تەقینە بین. بەاڵم ئێم��ە چۆن بزانین چ 
کاتێک هەڵبژاردنێک ڕەسەن و ڕاستەقینەیە؟  

بڕیاردان لەسەر ئەم مژارە زۆر دژوارترە.
ب��ۆ وەاڵمدانەوی ئ��ەم پرس��یارە ڕەنگە 
باش��تر وابێت کە لە ڕوانگەیەکی پێچەوانەوە 
لێ��ی نزیک ببین��ەوە و بپرس��ین چ کاتێک 
هەڵبژاردنەکان بەڕوونی ڕەسەن و ڕاستەقینە 
نین؟ نموونەیەکی ئاش��کرا بۆ ئەم باس��ە ئەو 
کەس��انەن کە گرفتاری خوتخوتە ]وەسواس[ 
ی��ا هۆگری مادەی هۆش��بەرن - بۆ وێنە ئەو 
کەسانەی کە عاشقی دزی کردنن کاتێک لە 
دوکانێکدا هەلی دزی کردنیان بۆ دەڕەخسێت، 
ناتوانن بەری خۆیان بگرن، یا ئەو کەس��انەی 
هۆگری مادەی هۆش��بەرن ئام��ادەن هەموو 
کارێک بکەن بۆ ئەوەی ئەو مادەیە بەدەس��ت 
بهێنن. کەس��انێک کە لەم بارودۆخەدان، لە 
کاتی بڕیارداندا بەپێی بەهێزترین حەزەکانیان 
دەجووڵینەوە، ب��ەاڵم کاتێک دوور دەکەونەوە 
و بی��ری لێ دەکەنەوە، بۆی��ان دەردەکەوێت 
ئەمان��ە حەز و مەیلی دڵخ��وازی ئەوان نین. 
ئەگ��ەر ئامێرێک هەب��ێ کە دەس��تی پێدا 
نێ��ن و ڕزگاریان ببێت لە وەس��واس بوون و 
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هۆگریی مادەی هۆش��بەر، ئەو کارە دەکەن. 
بڕیاری ئەوان بۆ دزینی کراسێک یان ئەوەی 
ب��ە دەرزی هێرۆیین ]مادەیەکی هۆش��بەر[ 
لەخۆی��ان ب��دەن، هەڵبژاردنێکی ڕەس��ەن و 
ڕاس��تەقینە نییە لەبەر ئ��ەوەی هاندەرەکەی 
مەیلێکی زۆرە، ئەگەرنا ئەو کەسەی تێوەگالوە 

حەزی دەکرد وا نەبوایە.

نموونەیەکی جیاوازتر ئەوەیە کە هەڵبژاردەکانی 
کەس��ێک لە الی��ەن هێزێک��ی دەرەکییەوە 
دەستنیش��ان دەکرێ��ت، وەک کچێ��ک کە 
بەردەوام ئەو کارە دەکا کە دایکی پێی دەڵێت. 
هەرچەندە ئەو کەس��ە وا دەردەکەوێ کە به 
هەڵبژاردەکانی قایلە – بەاڵم لەمەدا هەس��ت 
بە ملمالنێیەکی دەروونی ناکەیت وەک ئەوەی 
لە کەیسی خوتخوتەکردن ]وەسوەسەبوون[ و 
هۆگری��ی مادە هۆش��بەرەکاندا دەمانبینی – 
ئەوان وا هەس��ت دەکەن کە بەڕاستی ئەمانە 
بڕی��اری خۆیان نییە. هەڵبژاردنی ڕەس��ەن و 
ڕاستەقینە پێویس��تی بە جۆرێکی تایبەت لە 
س��ەربەخۆیییە. کەس��ێکی ئازاد پێویستە لە 
خۆی بپرس��ێت »بەڕاس��تی من چیم دەوێت 
یا بڕوام بە چیی��ە؟« و توانای ئەوەی هەبێت 
کە واڵمە دەس��تی دووەکان ڕەد بکاتەوە کە 
بەتەواویەتی هی خۆی نین. لەم مانایەدا کاتێک 
گوش��اری کۆمەاڵیەتی لەسەر مرۆڤەکان زۆر 
زی��اد دەکات، بۆ ئەوەی بیروڕا و داب ونەریتی 
ب��او پەیڕەو بکەن، ئ��ەوان ناتوانن لە بەرانبەر 
ئەم گوش��ارانەدا بەرگری ل��ە خۆیان بکەن و 
مرۆڤ��ەکان ئازداییەکانیان لەدەس��ت دەدەن. 
ئایی��ن و ئایدیۆلۆژیی سیاس��ی هەردووکیان 

دەتوانن ئەو کاریگەرییەیان هەبێت. 
چۆن دەتوانین ئ��ەم ئازادییە دەروونییە، 
وات��ە توانای��ەک ب��ۆ هەڵبژاردنە ڕەس��ەن و 
ڕاس��تەقینەکان پەرە پێ بدەین؟ یەکێک لە 
ڕێگاکان ئەوەیە کە ڕێژەیەکی فراوان بەدیلی 
جیاواز بخرێتە ب��ەردەم خەڵک بۆ ئەوەی ئەو 

ئەگەرە کەم بکرێتەوە کە کۆمەڵێک بیروباوەڕ، 
یان هەر شێوازێکی ژیان، دەبێت تەنیا ڕێگای 
ڕاس��ت بێت. )بەپێچەوانەی ڕێبازە ئایینی و 
ڕژێمە سیاسییەکان کە دەیانەوێت کۆنترۆڵی 
هەڵبژاردنەکان��ی ئەندامەکانیان بکەن، هەموو 
هەوڵێک دەدەن بۆ ئەوەی ئەوان دڵنیا ببنەوە 
کە خەڵک ئەو ش��تانە نابینێ��ت یا ئەزمونی 
ناکات کە دژی ئەو ڕێگای ژیانە بێت کە ئەوان 
بە ڕاس��تی دادەنێن(. لەبەر ئەوە حکومەتێک 
ک��ە بیەوێت گەش��ە بە ئازادی��ی هەڵبژاردن 
بڕەودان��ی جۆراوجۆریی  بە  بدات، دەتوان��ێ 
کۆمەاڵیەتی - بە خستنە ڕووی ڕێگای نوێ بۆ 
ژیان، شێوازی نوێی کولتووری و هتد، هانیان 
بدات. یەکێک ل��ە دەرکەوتە پراکتیکییەکانی 
ئەم سیاسەتە، سیس��تمێکی پەروەردەیە کە 
بیرکردنەوەیەک��ی ڕەخنەیی  ب��ۆ  منداڵەکان 
سەبارەت بەو بیر و بڕوا و بایەخانە کە لە باوک 
ودایکیانەوە بە میرات بۆیان ماوەتەوە، یا لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانەوە وەری��ان گرتووە، هانیان 
بدات و لە هەمان کاتیش��دا بە دابین کردنی 
خوێندنگای هاوب��ەش بۆ پەروەردەکردنی ئەو 
مندااڵنەی کە ل��ە جڤاتی جیاوازەوە هاتوون، 
لەگەڵ بڕوا و بایەخە کولتوورییە جیاوازەکانی 
یەکتر ئاش��نایان بکات. ب��ەاڵم بەپێچەوانەی 
ئازادیی دەرەک��ی، ئازادیی دەروونی گەرەنتی 
ناکرێت. هەندێک لە مرۆڤەکان بە سروشت لە 
ڕووی فکرییەوە سەربەخۆن، هەندێکیش ڕێ 
و شوێنی باو دەگرنە بەر. ئەوەی کە سیاسەت 
دەتوانێت بی��کات ئەوەیە ک��ە بارودۆخێکی 
گونجاو بڕەخسێنێت بۆ ئەوانەی کە دەیانەوێت 

ڕێگای خۆیان لە ژیاندا هەڵبژێرن.

تا ئێس��تا هەوڵم داوە ش��ی بکەمەوە ئازادی 
چیی��ە و ب��ۆ بەهایەکی ئەوەندە ب��ەرزی لە 
کۆمەڵگاکان��ی س��ەردەمدا هەیە. ئێس��تاش 
دەمەوێت ڕاڤەی سنوورەکانی ]ئازادی[ بکەم. 
ئەم مەس��ەلەیە کە ئازادیی تاکەکەس��ی لە 
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ڕێگای جی��اوازەوە دەبێ س��نووردار بکرێت، 
دەبێ شتێکی ڕوون و ئاش��کرا بێت: ئازادیی 
هەر کەس��ێک پێویستە س��نووردار بکرێ بۆ 
ئەوەی هەموو کەسێک بتوانێت بە ڕێژەیەکی 
یەکس��ان چێ��ژ ل��ە ئازادیی)دەرەکی( خۆی 
وەربگرێت؛ بەاڵم لە پش��ت ئەمەوە کۆمەڵێک 
ئامانجی کۆمەاڵیەتیی ڕێگەپێدراو هەیە کە بۆ 
ئەوەی پێش بکەون، پێویستە بۆ ئەو کارانەی 
ڕەنگە تاکەکان بیکەن سنوورێک دابنرێت. بۆ 
نموونە، بۆ پاراس��تنی ژینگە دەبێ ڕێگە لەوە 
بگیرێ��ت کە خەڵک خۆڵ و خاش��اک و زبڵ 
ف��ڕێ دەن، ه��ەوا بە گازی پی��س ژەهراوی 
بکەن، شوێنە سروش��تییەکان کە ئاژەڵەکانی 
لێ دەژین بکەن بە ش��وێنی نیشتەجێ بوون. 
ئێمە دەمانەوێت لە نێوان ئازادی و بەهاکانی 
دیکەدا هاوس��ەنگی ڕابگرین و هەندێک جار 
ئازادی دەبێ بچێتە دواوە. بەاڵم ڕاگرتنی ئەم 
هاوس��ەنگییە تا کوێ ب��ەردەوام دەبێت؟ ئایا 
هیچ بازنەیەک لە ئازادیی تاکەکەس��ی هەیە 
کە پاس��اوێکمان بۆ دەس��تێوەردانی نەبێت ، 
هەرچەند ئاکامی سنووردارکردنی ئەو ئازادییە 

باشیش بێت؟
جۆن ستوارت میڵ لە نامیلکەی دەربارەی 
ئازادی کە پێش��تریش ئام��اژەم پێ کردووە، 
بڕوای وایە، لەڕاس��تیدا فەزایەکی وامان هەیە 
کە ئازادی تێیدا لە هەموو دەس��تێوەردانێک 
پارێ��زراوە. میڵ ئ��ەوەی دەخس��تە ڕوو کە 
کاتێک کاری کەسێک »ڕوو لە خۆیەتی«، بەو 
مانایە کەڕەنگە جگە لە خۆی، هەڵس��وکەوتی 
نابێت��ە هۆی زیان گەیاندن ب��ه بەرژەوەندیی 
کەس��انی دیکە، هەرگیز نابێ دەس��تێوردانی 
کارەکان��ی بکرێت. میڵ پێی واب��وو کە ئەم 
ئازادیی بیرکردنەوە  ڕێسایە پاساوێکیش��ە بۆ 
و ڕادەربڕی��ن و ئازادی��ی تاکەکەس��ی ب��ۆ 
هەڵبژاردن��ی ڕێگای تایبەت��ی ژیان – چۆن 
جلوبەرگ بپۆش��ێت، چی بخوات و بخواتەوە، 
ش��وێن چ چاالکییەکی کولت��ووری بکەوێت، 
چ ج��ۆرە پەیوەندییەکی سێکس��یی هەبێت، 

ش��وێنکەوتووی چ ئایینێک بێت و هتد. )ئەم 
بیرۆکەیە ئێستا بۆ ئێمە ئاشنایە، بەاڵم کاتێک 
میڵ لە ناوەڕاس��تەکانی سەردەمی ڤیکتۆریادا 
نامیلکەکەی دەنووس��ی، ب��ە توندڕەویان ناو 
دەبرد تەنانەت بە ترسناکیان دادەنا.( بەاڵم ئایا 
دەش��ێ ئەو هێڵی جیاوازییانە بکێشینەوە کە 
میڵ دەیویست دیارییان بکات؟  ئایا بەڕاستی 
هیچ کارێک هەیە لێی دڵنیا بین کە زیان بە 
کەس��انی دیکە، جگە لەو کەسەی ئەنجامی 

دەدات، ناگەیەنێت؟
می��ڵ ئ��ەو بۆچوونەی ال ڕاس��ت بوو کە 
لەوانەیە خەڵک لەو هەڵس��وکەوتانەی کە ئەو 
وەک کارێک��ی »ڕوو لە خۆ« پۆلێنی کردبوون، 
بڕەنجێن - لەبەرکردن��ی جلوبەرگی پیس و 
ناشیرین، هەڵس��وکەوتی سێکسیی نائاسایی، 
بێ خودایی��ی ش��ەڕەنگێزانە و هتد. بەاڵم ئەو 
دەیوت سووکایەتی کردن لە الیەن شتێکەوە 
هاوش��ێوەی زیان پێ گەیاندن لە الیەن ئەو 
ش��تەوە نییە. زیان گەیان��دن واتای هێرش 
کردن یا تۆقاندنە، ئەوەی کە سامانەکەت لە ناو 
بچێ��ت، یا خراپتر بوونی بارودۆخی ئابووریت، 
و ل��ە ڕوانگ��ەی میڵەوە ئەم ش��تە دەکرێت 
بە ش��ێوەیەکی ب��ێ الیەنانە ڕێ��ک بخرێت، 
بەپێچەوانەوە س��ووکایەتی کردن، پەیوەندی 
بە ب��ڕوا و هەڵس��وکەوتی تاکەکەس��یی ئەو 
کەس��ەوە هەیە کە سووکایەتیی پێ دەکرێت 
- تۆ لەوانەیە هاوڕەگەزبازی یا مۆسیقای ڕاپ 
بە س��ووک بزانیت، بەاڵم ئەمەش هۆیەکەی 
ئەوەیە کە بەپێی ئەو پێوەرە تاکەکەسییەی بۆ 
بەهاکان هەتە، الی تۆ  ئەو چاالکییە هەڵەیە 
یا پەس��ەندکراو نییە: ڕەنگ��ە پەرچەکرداری 
م��ن هەندێ��ک جیاوازتر بێ��ت. بیرۆکەکەی 
میڵ بۆ کەس��ێک ڕاس��ت بوو کە پێی وا بوو 
هەڵسوکەوتی خەڵکانێک بێزارکەرە، بۆ ئەوەی 
لێی دوور بکەوێتەوە، یا لە ڕاستیدا بۆ ئەوەی 
هانیان بدات تاکوو ش��ێوازی خۆیان بگۆڕن، 
بەاڵم ئ��ەوان مافی ئەوەی��ان نییە لە ڕێگەی 
یاس��ا یا خود ئامرازێک��ی دیکەوە ڕێگری لەو 
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هەڵسوکەوتانەیان بکەن.
دەتوانین بپرسین ئایا دەکرێ سووکایەتی 
پێ ک��ردن و زی��ان گەیاندن وا بە ئاس��انی 
لێک جی��ا بکرێنەوە؟ وای دانێ��ن ژنێک لە 
نوس��ینگەیەک یا کارگەی��ەک کاردەکات و 
زۆرب��ەی فەرمانبەرەکان��ی پیاون و س��وورن 
لەس��ەر ئەوەی چەند پۆس��تەرێکی گەورەی 
ئافرەتی ڕووت هەڵواس��ن و ئ��ەو ژنەش ئەوە 
بە س��ووکایەتی دەزانێت. ل��ە ئەنجامدا، ئەو 
ژنە حەز لەو پیش��ەی ک��ە هەیەتی نەکات و 
لەوانەیە بڕیار بدات وازی لێ بێنێت. ئاشکرایە 
هەڵس��وکەوتی »ڕوو ل��ە خ��ۆی« فەرمانبەرە 
پی��اوەکان خەریکە زیان بەو ژنە دەگەیەنێت. 
نموونەیەکی دیکە ئەوەیە کە بە »وتاری قین« 
ناوی لێ دەبرێت – لێدوانی دزێو بەرانبەر بە 
کەمینەیەکی ئایینی یا ڕەگەزی لە  شوێنێکی 
گش��تیدا، کە ڕەنگە ببێتە ه��ۆی ئەوەی لە 
خوێندنگا، زانکۆ یا شوێنی کارەکەیان دەریان 
کەن، یا بەالنیکەمەوە هەس��تێکی ناخۆشیان 
بۆ مانەوە لەو شوێنەدا هەبێت. جارێکی دیکە 
وا دەردەکەوێ��ت کە هەڵس��وکەوتێک کە لە 
سەرەتادا بە سادەیی ڕەنجێنەر بووه، لەوانەیە 
ناڕاس��تەوخۆ ببێتە هۆی زیان گەیاندن، هەر 
لەبەر ئەوە ئێمە هەڵبژاردنێکمان لەبەر دەمدایە: 
یان ئەوەتا بۆچوونمان س��ەبارەت بە ئازاردان 
بەرفراوانتر بکەین بۆ ئەوەی ئەم کەیس��انەش 
بگرێتە خۆ کە لەم حاڵەتەشدا ڕووبەری کاری 
»ڕوو لە خ��ۆ« بچوک دەبێت��ەوە یان ئەوەی 
دەبێ بگەڕێینەوە بۆ بیرۆکە سەرەکییەکە کە 
دەڵێت تەنیا دەستێوەردان لە هەڵسوکەوتێکدا 
بکرێ کە ڕاستەوخۆ زیان دەگەێنێت، و بڵین 
خەڵک پێویستە لە دەربڕینی خۆیاندا ئازاد بن 
تەنانەت کاتێکیش خەڵکانی دیکە پێیان وایە 

ئەو شێوازی دەربڕینە زۆر رەنجێنەرە.
س��ەبارەت بەو نموونانەی خس��تمانەڕوو، 
سێ خاڵ بەتایبەتی شایانی ئاماژە پێ کردنن:
 یەک��ەم، کێش��ەکە تەنه��ا ل��ە خووی 
نائاساییی کەسیکدا نیە، کە هەڵسوکەوتەکەی 

س��وکایەتی پێ کردن بێ��ت. بۆچوونی ئێمە 
س��ەبارەت بەو پۆس��تەرە ڕووتە هەرچییەک 
بێت، دەبێت ل��ەوە تێبگەین کە بۆ زۆرینەی 
ژنان هەس��ت بە س��ووکایەتی دەکەن. ئەمە 
زۆر جیاوازە لەوەی تۆ ڕێگە نەدەیت کەسێک 
پۆستەری دیڤید بێکهام بەسەر مێزەکەتانەوە 
هەڵواس��ێت لەبەر ئەوەی تۆ الیەنگری تیپی 

رکابەری ئەویت.
دووەم، کەس��ی قوربان��ی ناتوانێت خۆی 
لەو س��ووکایەتییە دووربخاتەوە، جگە لەوەی 
ک��ە گۆڕانێک��ی گ��ەورە لە هەڵس��وکەوتیدا 
ڕوو ب��دات، بۆ وێنە پیش��ەکەی جێبهێلێت، 
نەچێتەوە بۆ زانکۆ. ئەمە بە پێچەوانەی ئەوەیە 
کە من بە بینینی چەند پۆس��تەرێک لەسەر 
دیواری ژووری دانیشتنی ماڵە دراوسێکەمان 
هەست بە سووکایەتی بکەم - من دەتوانم بە 
هاتنەدەر لەم ماڵە خ��ۆم دوور خەمەوە – یا 
ئ��ەو بیر و بۆچوونانەی کە ل��ە رۆژنامەیەکی 
ڕەگەز پەرستەوە باڵو دەبێتەوە بە سووکایەتی 

دەزانم کە پێویست ناکات بیکڕم. 
سێهەم، هەڵس��وکەوتی کەسی رەنجێنەر 
بەرانبەر ئەو خەم و ناخۆش��ییەی دروس��تی 
دەکات، خ��ۆی لە خۆی��دا بەهایەکی ئەرێنی 
نیی��ە: ئەمە بۆ کەس، بەش��ێکی پێویس��ت 
ل��ە بیرۆک��ەی ژیانێک��ی ب��اش نیی��ە کە 
دەبێ��ت لەکاتی کارکردن��دا بتوانن چاوببڕنە 
وێنەیەکی ڕووت یا ه��اوار کردن بە جۆرێک 
ڕەشپێس��تەکان ی��ا موس��ڵمانەکان نیگەران 
ب��کات. )من ئەوە ڕەد ناکەم��ەوە کە لەوانەیە 
هەندێک خەڵ��ک زۆر حەزیان لەوە بێت ئەو 
کارانە بکەن، پرس��یارەکە ئەوەیە، ئەو کەسانە 
چی لەدەس��ت ئەدەن ئەگ��ەر رێگرییان لێ 
بکرێت؟( هەرچەندە ئازادیی ڕادەربڕین گرنگە، 
ب��ەاڵم هەموو ڕا دەربڕینێ��ک نابێت بە یەک 
چاو سەیر بکرێت. ئەمە زۆر گرنگە کە خەڵک 
بتوانن بە ئازادی خوداپەرەستیی خۆیان بکەن، 
بەشداریی گفتوگۆی سیاسی بکەن، لە ڕێگەی 
هونەرەوە ڕای خۆیان دەرببڕن و هتد. ئەوەی 
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کە بتوانن پۆس��تەرێک لە شوێنی کارەکەیان 
نمای��ش بکەن، یا بە دەنگی بەرز دروش��می 

رەگەزپەرستانە بڵینەوە زۆر گرنگ نیە.
   لەوانەی��ە بگەین��ە ئ��ەو ئەنجامە کە 
لەبات��ی ئەو رێس��ا س��ادەیەی می��ڵ – کە 
نابێ��ت دەس��تێوەردان ل��ە هەڵس��وکەوتی 
سروشتیی کەس��ەکان بکرێت – پێویستمان 
ب��ە دادوەریەک��ی ئالۆزتر بێت، وات��ا بەهای 
هەڵس��وکەوتە جیاوازەکان بە پێی ئەو باجەی 
کە دەیسەپێنن بەسەر کەسانی دیکەدا، و ئەو 
زەحمەتەی کە ئەو کەسانە بۆ دوورکەوتنەوە 

لەو باجەی توشی دەبن، هەڵبسەنگێنین.
ئێستا دەگەڕێینەوە الی چەند کێشەیەکی 
دیک��ەی رێس��اکەی می��ڵ: ئەو ج��ۆرە لە 
هەڵس��وکەوتانەی کە کاریگەرییەکی خێرایان 
لەسەر کەس��انی دیکە نییە، جگە لە بکەری 
کارەک��ە، لەوانەیە لە درێژم��اوەدا کاریگەریی 
بکەن��ە س��ەر خەڵکانی دیکە، لەب��ەر ئەوەی 
توانای ئەو کەس��ە بۆ هاوبەشی لە کۆمەڵگادا 
کەم دەکاتەوە، یا خەرجی هەڵس��وکەوتەکانی 
دەکەوێتە سەرشانی خەڵک. بۆ وێنە، کەسێک 
کە هەمیش��ە ئ��ارەق دەخوات��ەوە ناتوانێت 
کارێک��ی جێگی��ری هەبێت، کەس��ێک کە 
زۆر جگەرە دەکێش��ێت، تەنان��ەت ئەگەر لە 
ماڵەکەی خۆشیدا بێت، ئەگەری تووش بوونی 
بە ش��ێرپەنجە یا جەڵت��ەی دڵ زیاد دەکات، 
بۆیە پێویس��تی بە چارەسەری پزیشکی هەیە 
لەسەر حسابی خەرجی گش��تی. پرسیارەکە 
ئەوەی��ە، ئایا ئێمە دەبێت ئەم هەڵس��وکەوتە 
بخەینە خانەی هەڵسوکەوتی سروشتییەوە و 
بە ناوی ئازادیی تاکەکەسییەوە بەرگرییان لێ 

بکەین.
میڵ نموون��ەی ئەو کەس��ەی کە ئارەق 
ئەخوداتەوە باس دەکات و دەڵێت خورادنەوەی 
ئەو کەس��ە لە دوو حاڵەت��دا ناچێتە خانەی 
هەڵسوکەوتی »خۆ بۆ خۆ«وە: کاتێک کەسێک 
نەتوانێت ئەو ئەرکەی پێی سپێردراوە لە ژێر 
کاریگەریی خوداردنەوەی مادە ئەلکولییەکاندا 

بە باشی ئەنجام بدات، یا کەسێک کە لەوانەیە 
دەس��ت بداتە کاری توندوتی��ژی کاتێک کە 
خوداردنەوەکە  کاریگەریی  ئەگەر  سەرخۆشە. 
تەنیا ئەوە بێت کە ئەو کەس��ە کەمتر لەوەی 
کە لەکاتی ئاساییدا چاوەڕوانیی لێ دەکرێت، 
توان��ای هاوبەش��یی کۆمەاڵیەتی��ی هەبێت، 
کۆمەڵگا مافی ئەوەی نییە ڕێگریی لێ بکات. 
منداڵ��ەکان دەبێت فێری بەرپرس��یاریەتییە 
کۆمەاڵیەتیی��ەکان بکرێ��ن و لە مەترس��یی 
مادە ئەلکولی��ەکان ئاگادار بکرێنەوە. بەاڵم بۆ 
گەورەکان، بەرگری لە ئ��ازادی، گرنگییەکی 
گەورەی هەیە تەنانەت ئەگەر هەموو کۆمەڵگا 

بە گشتی زیانی بەرکەوێت. 
یەکێ��ک ل��ەو هۆکارانەی ک��ە لەوانەیە 
دوودڵمان بکات لەوەی ش��وێن میڵ بکەوین 
ئەوەیە کە ئێس��تا لەچ��او ئەوکاتانەی کە ئەو 
کتێبەی دەنوسی، دەوڵەت ڕێژەیەکی زۆرتری 
لە بەرپرسیاریەتی بەرامبەر هاوواڵتیانی خۆی 
گرتۆتە ئەس��تۆ. لەبەر ئەوەی��ە دەبێت باجی 
زۆربەی ئەو هەڵس��وکەوتە سروشتیانە بدات. 
ئازادی«ی دەنووسی،  کاتێک میڵ »دەربارەی 
گش��تی،  تەندروس��تیی  خزمەتگوزاری��ی 
سیستەمی پەروەردەی نیشتمانی، یا یارمەتیی 
داهاتی فەقی��رەکان، دابین کردنی ش��وێنی 
نیشتەجێ بوونی گشتی و هتد، بوونیان نەبوو. 
لە زۆربەی کاتەکاندا، ئەو کەسانەی کە زیانیان 
بە تەندروس��تیی خۆیان دەگەیاند یا وایان لە 
خۆی��ان دەکرد کە کاریان بۆ نەکرێت، خۆیان 
دەبوو باجی ئەو کارانەیان بدەنەوە، یا خود پەنا 
بەرن بۆ دەزگا خێرخوازیی��ە ناوچەیییەکان. 
ئەوانیش مافی ئەوەیان هەبوو کە مەرج دانێن 
بۆ ئەو کەس��انەی لە الیەن ئەوانەوە یارمەتی 
دەدران. پرسیارەکە ئەوەیە ئایا رێساکەی میڵ 
هێس��تا مانای هەیە، دوای ئەوەی دەوڵەتێک 
کە خۆش��گوزەرانی دابین دەکات و پارەکەی 
لە ب��اج وەردەگیرێ��ت، و بڕی��اری داوە کە 
الن��ی کەمی داهات، پەروەردە، تەندروس��تی 
و ش��وێنی نیش��تەجێ بوون بۆ هەموو کەس 
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دابین بکات. لەم چوارچێوەیەشدا ئایا پێویستە 
خەڵک بەرپرسیارەتیی کۆمەاڵیەتی بەسەریاندا 
بس��ەپێت هەم ب��ۆ بەش��داریی کۆمەاڵیەتی 
و هەمی��ش ب��ۆ خۆ بە دوور گرت��ن لە بوون 
ناپێویس��تی خزمەتگوزاریی  بە چاولەبەرێکی 

خۆشگوزەرانی؟
ئەمە بابەتێکە ئەمڕۆکە لە سیاسەتیدا زۆر 
جێی مشتومڕە، یەکێک لەو هۆیانەی لەوانەیە 
ئێم��ە دواجار لەگەڵ میڵ ه��اوڕا بین ئەوەیە 
کە وا دیارە هیچ هێڵێکی ڕوون و ئاش��کرامان 
بۆ س��نووردارکردن نییە، کاتێک دەمانەوێت 
دەس��تبەرداری ئەم رێس��ایەی ئازادی ببین. 
بۆ نموونە، ئای��ا دەوڵەت دەبێت خەڵک ناچار 
بکات ب��ۆ ئەوەی خوداردن��ی خاوێن بخۆن؟ 
دەبێ��ت ناچاریان ب��کات ب��ەردەوام وەرزش 
بکەن؟ دەبێت نەهێڵێت وەرزش��ی مەترسیدار 
بکەن؟ هەرکام لەم کارانە بە شێوەیەکی باش 
خەرجی تەندروس��تیی گشتی کەم دەکاتەوە، 
لەگەڵ ئەوەش��دا ل��ە ڕوانگەی  ئ��ەم کارانە 
دەس��تێوەردانێکی قب��وڵ نەک��راوە لە ژیانی 
تایبەتیدا. )لە پاش وشەی ڕوانگەی وشەیەک 
قرتاوە( ل��ەم نموونان��ەدا، لەوانەی��ە بگەینە 
ئەوەی کە دەوڵەت دەتوانێت بە ش��ێوەیەکی 
یاسایی داوای ئەوە بکات کە کارتی دڵنیاییان 
هەبێ��ت کاتێک کە دەچن بۆ ش��اخەوانی یا 
وەرزشە قورس��ەکان، و دەوڵەت دەتوانێت لە 
پەروەردەکردنی خەڵکدا ڕۆلی گرنگ ببێت، بە 
تایبەتی سەبارەت بە مەترسیی جگەرە کێشان 
ب��ۆ گ��ەورەکان، بەکارهێنان��ی خوداردنەوە 
ئەلکولیەکان، خوداردنی خوداردنە چەورەکان، 
پاڵ نەکەوتن لەب��ەردەم تەلەفیزیۆندا لە کاتە 
بەتاڵەکاندا و هتد، لەگەڵ هەموو ئەمانەش��دا 
ناتوانێت ل��ە ئەنجامدانی ئەم کارانە رێگرییان 
لێ بکات. میڵ وتەنی: »دەردیس��ەری شتێکە 
کە کۆمەڵگا دەبێت بەرگەی بگرێت، لە پێناو 
چاکەیەکی گەورەتردا کە ئازادیی مرۆڤەکانە.«

بەرگریی میڵ لە ئازادی بەرانبەر دەوڵەت، 
پەیوەس��تە ب��ە جیاکردن��ەوەی فەزایەک بۆ 

چاالکیی تایبەتی، ک��ە خەڵک دەبێت لە ناو 
ئەو فەزای��ەدا ئازادیی تەواوەتییان هەبێت، بۆ 
ئ��ەوەی چییان پێ خۆش ب��وو بیکەن. ئێمە 
هەندێک لە کێشەکانی ئەم ڕوانگەیەمان تاقی 
کردەوە، و لەگەڵ چەند نموونەیەکی زیاتریش 
لە بەش��ی 6 دا، رووب��ەڕوو دەبینەوە، کاتێک 
دژی  فیمینیستەکان  ئارگیومێنتی  س��ەیری 
بیرۆک��ەی فەزای تایبەت��ی پارێزراو دەکەین. 
ئێس��تا دەمەوێ��ت ڕێگایەک��ی جیاوازت��ری 
بکەم،   راڤ��ە  س��نووردارکردنی حکووم��ەت 
ئ��ەوەی کە دەوڵ��ەت لەوانەی��ە لەژێر ناوی 
ئازادیی تاکەکەس��یدا بۆ ئازادییەکان س��نوور 
دابنێ��ت. ئ��ەم بیرۆکەیە بریتی��ە لەوەی کە 
هەرکەسێک خاوەنی کۆمەڵێک مافە کە پێی 
دەوترێت مافەکان��ی مرۆڤ، و حکومەت بۆی 

نیە دەستێوەردانی بکات.

لەوکات��ەوەی ک��ە نەت��ەوە یەکگرت��ووەکان 
جاڕنام��ەی گەردونیی مافەکان��ی مرۆڤی لە 
ساڵی 19٤8دا چەسپاند، کاریگەریی بیرۆکەی 
مافەکان��ی مرۆڤ بە ش��ێوەیەکی بەردەوام و 
نەگۆڕ لە زیاد بووندای��ە. مافەکان بریتین لە 
لیس��تێکی درێژ لەو مافان��ەی کە هەموو ئەو 
دەوڵەتانەی ئیمزایان ک��ردووە بەڵێنیان داوە 
سەبارەت هاوواڵتیانی خۆیان بیانپارێزن. بەاڵم 
خودی چەمکەکە دەتوانین بیگێرینەوە بۆ زۆر 
پێش��تر، بۆ بیرۆکەی مافی سروش��تی کە لە 
قۆناغە س��ەرەتایییەکانی فەلسەفەی سیاسیی 
لیبڕاڵدا رۆڵی س��ەرەکیی هەب��وو. بۆ نموونە، 
جۆن لۆک بانگەشەی ئەوە دەکات کە هەموو 
پیاوێک بەالنی کەمەوە مافی سرۆشتیی هەیە 
بۆ ژیان، ئ��ازادی، و خاوەندارێتی )ئەوەی کە 
هەاڵواردن��ی ژنان بە ئەنقەس��ت بووە یان نا، 
جێگای مش��تومڕە( ، کاتێک حکوومەتەکان 
لەسەر بنەمای پەیمانی کۆمەاڵیەتی دروست 
بوون، وەک مەرجێک بۆ هەبوونی دەسەاڵتی 
سیاس��ی، بڕیاریان دا بۆ پاراستنی ئەم مافانە. 



313گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719

لیستی مافەکان لە جاڕنامەی گەردونیدا زۆر 
فراوانترە، و لەپاڵ ئەو مافانەدا کە راستەوەخۆ 
بەرگ��ری لە ئ��ازادی دەک��ەن - وەک مافی 
ئازادی��ی جواڵنەوە، ئازادیی عیبادەت، ئازادیی 
هاوس��ەرگیری - ئەو مافان��ەش دەگرێتە خۆ 
کە کاریگەرییان هەیە لە س��ەر دابین کردنی 
س��ەرچاوە مادییەکانی خەڵ��ک، وەک مافی 
کارکردن، مافی هەبوونی ئاستێکی قایلکەر بۆ 
ژیان، و مافی پەروەردە. سەرەڕای ئەوەش، لە 
ژێر رۆش��ناییی شی کردنەوماندا بۆ ئازادی لە 
سەرەتای ئەم بەشەدا، ئەم مافانەش دەکرێت 
وەک ڕێگای��ەک ب��ۆ پارێزگاری ل��ە ئازادیی 
تاکەکەسی ئەژمار بکەین، بە دڵنیا کردنەوەیان 
لەوەی کە ئ��ەو بژاردانەی کە ڕەنگە بە هۆی 
کەمیی س��ەرچاوە مادییەکانەوە لەبەردەستدا 

نەبووبێت ئێستا بۆ ئەوان لە بەردەستدایە.
لە س��ۆنگەی مافەکانی مرۆڤەوە، پرسیار 
لەوە ناکرێت کە ئایا هەندێک لە چاالکییەکانی 
مرۆڤ بە شێوەیەکی هێزەکی زیان بە ئەوانی 
دیکە دەگەیەنن. بەجێی ئەوە سەیری خودی 
ئەو کەسە دەکرێت و پرسیار دەکرێت کە ئایا 
تایبەت بڕەخس��ێنین  بارودۆخێکی  دەتوانین 
ک��ە بە بێ ئەوە هیچ کەس نەتوانێت ژیانێکی 
ش��یاوی هەبێت. ئەم ڕوانگەیە هەوڵ دەدات 
بەرانبەر ئەو پرس��یارەی کە باشترین جۆری 
ژیان ب��ۆ مرۆڤەکان چییە، ب��ێ الیەن بێت- 
ئەو ناڵێ��ت کە باوەڕدارێک��ی ئایینی بیت بە 
بەهاترە یا چاالکێکی سیاسی، هونەرمەندێک، 
یا جوتیارێک، یا کابانێک – بەاڵم بانگەشەی 
ئەوە دەکات کە هەموو ئەم ش��ێوازانە لە ژیان 
پێویس��تیان ب��ە بارودۆخێکە ک��ە مافەکانی 
مرۆڤ پارێزگاریی ل��ێ دەکات. هەندێک لەم 
بارودۆخانە ئاش��کران و جێی مش��تومڕ نین: 
کەس ناتوانێت بە ش��ێوەیەکی شیاو بژی بە 
ئازادی��ی پەیوەندییەکان،  ئازادیی بیروڕا،  بێ 
ش��وێن گواس��تنەوە، بێ خوداردن و شوێنی 
مانەوەی پێویس��ت، بە ب��ێ هەبوونی چانس 
ب��ۆ رێکخس��تنی پەیوەندیی تاکەکەس��ی و 

پیشەگەر لەگەڵ کەسانی دیکەدا و هتد. بەاڵم 
ئەو بڕگانەی دیکە کە لە لیس��تی ستانداردی 
مافەکانی مرۆڤدا هاتووە، لەناویاندا جاڕنامەی 
بنەڕەتیی نەتەوە یەکگرتووکان، زیاتر کیش��ە 
دروست دەکات. ڕەنگە ئەو مافانە بن کە ئێمە 
پێمان خۆشە لە کۆمەڵگای خۆماندا جێبەجێ 
بکرێ��ت، بەتایبەتی ئەگەر کەس��ێکی لیبراڵ 
بی��ن، بەاڵم ڕەنگ��ە بە المانەوە س��ەیر بێت 
کە ئایا ئەو مافانە ب��ۆ ژیانی مرۆڤ لە هەموو 

شێوازەکانیدا بەڕاستی بنچینەیین. 
ڕێگە بدەن با سەیری دوو نموونە بکەین: 
یەکەم، مافی ئازادیی بیروڕا، ویژدان و ئایین، 
کە ل��ە جاڕنام��ەی نەت��ەوە یەکگرتووەکاندا 
ئەوندە بە گش��تی لێکدان��ەوەی بۆ کراوە کە 
بریت��ی دەبێت لە ئازادی��ی گۆڕێنی ئایین و 
ئازادیی ئەنجامدانی رێورەسمی هەر ئایینێک 
چ ل��ە فەزای گش��تی ی��ا خ��ود تایبەتیدا. 
لەبەر ئ��ەوەی باوەڕی ئایین��ی و ئەنجامدانی 
رێورەس��مەکانی بەش��ێکن لە تایبەتمەندیی 
بەرب��اڵوی مرۆڤ��ەکان، لەوانەی��ە هەموومان 
لەگەڵ ئەوەی کە هەرکەسێک دەبێت بواری 
عیبادەت  و خوێندنەوەی نوسراوە ئایینیەکانی 
هەبێت، بەاڵم ئایا دەبێت ئەوان مافی ئەوەیان 
هەبێت کە ئایین و رێورەسمەکانی بە بێ هیچ 
س��نوورێک هەڵبژێرن؟ دەبێت ئ��ەوان مافی 
ئەوەی��ان هەبێت خەڵک بەرنە ناو دینەکەیان 
) هەوڵ��دان بۆ گۆرینی ئایینی ئەو خەڵکانەی 
کە ئایینێکی جیاوازیان هەیە(؟ ئایا پێویس��تە 
دەوڵ��ەت بەش��ێوەیەکی یەکس��ان لەگ��ەڵ 
ئایینەکان هەڵسوکەوت بکات یا مافی ئەوەی 
هەیە کە ئایینێک وەک ئایینی رەسمیی واڵت 
پەس��ند بکات؟ لە کۆمەڵ��گا لیبراڵەکاندا ئەو 
مافانەی کە باس��ی دەکەین زۆر بە بەرباڵوی 
لێکدانەوەی بۆ دەکرێ��ت، کە وەاڵمی هەموو 
ئەو پرسیارانە بەڵی دەبێت. هێشتا لە هەندێک 
ش��وێنی دیکە زۆر کەمتر لەم مافانەش دانی 
پێدا نراوە، بەاڵم قورسە کە بیسەلمێنین لەبەر 
ئ��ەو هۆیانە ژیانی مرۆڤ ل��ەو کۆمەڵگایانەدا 
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گونجاو نیە.
دووهەم، جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان 
مافی بەشداریی سیاس��یش لە خۆ دەگرێت. 
ئەو دەڵێت هەموو کەس مافی بەش��داری لە 
حکومەت��ی واڵتی خۆیدا هەی��ە، و بەردەوام 
دەبێ��ت تا ئەو ش��وێنەی دەڵێت ئ��ەم مافە 
پێویس��تی بە هەڵبژاردنی ڕێک و پێک، مافی 
دەنگدانی یەکسان و گشتگیر، دەنگدانی نهێنی 
یا شتێکی هاوشێوەی ئەو هەیە. دووبارە ئەمە 
مافێکە کە لیبراڵەکان چەپڵەی بۆ لێدەدەن، و 
هەروەک لە بەشی پێشوتردا بینیمان هۆکاری 
باش هەیە بۆ ئەوەی بمانەوێت ئەو کەسانەی 
دەس��ەاڵتیان بەدەس��تەوەیە بە ش��ێوەیەکی 
بەرانبەر  بکەین  بەرپرس��یاریان  دیموکراتیک 
هەموو خەڵک بە گش��تی. بەاڵم ئەگەر باسی 
ماف��ی م��رۆڤ دەکەین، ئەو پرس��یارەی کە 
دەبێت بیپرسین ئەوەیە، ئایا بەڕاستی مافێکی 
لەو ش��ێوەیە، بەش��ێکی بنەرەتی و پێویستی 
ژیانێک��ی ش��یاو ب��ۆ مرۆڤ��ە. کۆمەڵگاکانی 
مرۆڤایەتی بۆ هەزاران س��اڵ بە بێ ئەم مافە 
دیموکراتیکان��ە بوونیان هەبووە، و هەرچەندە 
بە س��تانداردی ئێمە هەموویان ناکامڵ بوون، 
بەاڵم زۆر قوس��ە کە بانگەشەی ئەوە بکەین 
ک��ە بە ش��ێوەیەکی یەکس��ان هەموویان لە 
دابی��ن کردنی بارودۆخێکی گونجاو  بۆ ژیانی 

ئەندامەکان شکستیان هێناوە.
ب��ە وتەیەکی دیکە، ئێمە پێویس��تە ئەو 
مافانەی کە بە شێوەیەکی باو وەک مافەکانی 
مرۆڤ ناس��راون بە س��ەر دوو جۆردا دابەش 
بکەین. لیس��تێکی کورت ل��ە مافەکان هەن،  
بە هەندێ��ک دڵنیاییی��ەوە دەتوانین بڵێین، 
کە جی��اواز لەو ژیانە تایبەتە کە کەس��ەکان 
بۆ ژیان هەڵیدەبژێرن، پێویس��تیی بنەڕەتین 
ب��ۆ ژیانی مرۆڤ��ەکان. ئەگەر ئ��ەم مافانەیان 
لێ بس��ەندرێتەوە، ژیانی��ان دەکەوێتە تەنگ 
وچەڵەمەوە، گەشە ناکات و  ژیانیان بە گشتی 
مرۆڤان��ە نابێ��ت. هەروەها لیس��تێکی دوور 
و درێژ ل��ە مافەکانیش هەی��ە، کە بە بڕوای 

ئێمە هەم��وو هاوواڵتییەک ماف��ی خۆیەتی 
کە لێی��ان بەهرەمەن��د بێت، و ئ��ەو مافانە 
پێوانەیەکن بۆ ناس��ینەوەی باش بەڕێوەبردنی 
کۆمەڵگا. هەرچەن��د لەوانەیە کە بە لەبەرچاو 
گرتنی ئەوەی کێ ئەم لیستەی کۆکردۆتەوە، 
چەندین نوسخەی لیستی درێژی جیاوازمان 
هەبێت. ئەو نوسخەی کە کۆمەڵگا لیبراڵەکان 
بە دڵیان��ە لەوانەیە جیاواز بێ��ت لەو دانەی 
کە کۆمەڵگای��ەک بە پێش��ینەی کولتووری 
جی��اوازەوە پەس��ندی دەکات، ب��ۆ نموون��ە 
کۆمەڵ��گا ئیس��المییەکان ی��ا کۆمەڵگاکانی 
رۆژهەاڵتی ئاس��یا بە نەریتی کۆنفۆسیوسی یا 
ترادس��یۆنی بووداییەوە. دەتوانین بگەین بەو 
ئەنجام��ەی کە ئەو مافانەی ل��ە یەکێک لەو 
لیس��تە درێژانەدا هەن، لە لیستە بچوکەکەدا 
نین، ئەگ��ەر بمانەوێت وردبی��ن بین، نابێت 
ناوی��ان بنێی��ن مافەکان��ی م��رۆڤ. کاتێک 
شوڕش��گێرە فەرانس��ییەکان لە ساڵی 1789 
دا، بەیاننامەکەی خۆیان دادەڕش��ت ناویان نا 
جاڕنامەی مافەکانی مرۆڤ و هاوواڵتی. ئەگەر 
بمانەوێت ئەوان بە نموونە وەربگرین، دەتوانین 
ئەو مافانە ناو بنێین مافەکانی هاوواڵتی کە لە 
لیس��تە دریژەکەدا هاتوون، مەبەستمان لەوە 
ئەوەیە کە ئەو مافانە پێویس��تە لە کۆمەڵگای 
سیاس��یی ئێمەدا وەک پارێزگاری سەرەتایی 
ل��ە مافی تاکەکەس دانی پێ��دا بنرێت – لە 
کاتێک��دا لە کۆمەڵگاکان��ی دیکەدا کۆمەڵێک 
ماف��ی جیاوازتر هەن، کە لەگ��ەڵ مافەکانی 
ئێمەدا لەیەک ئەچ��ن، بەاڵم دەقاودەق نین، 

ئەوانە زاڵن.
م��ن ئەم بەش��ەم بە خس��تنەرووی ئەو 
بیرۆکەی��ە دەس��ت پێکرد ک��ە روبەرێک لە 
ئازادیی تاکەکەسی هەیە کە حکومەت لە هیچ 
بارودۆخێکدا بۆی نییە دەستێوەردانی بکات، بە 
قووڵی  لە کۆمەڵگا لیبڕاڵەکاندا رەگی داکوتاوە. 
ئەوەی کە ئێمە گەیش��تین ب��ەوەی کە ئەم 
بیرۆکەیە تا رادەیەک کێش��ەی هەیە. کاتێک 
دەستمان کرد بە لێکۆڵینەوە لەوەی بەڕاستی 
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ئازادی مانای چیە، بینیم��ان کە لە زۆربەی 
کەیس��ەکاندا ئازادی بە بێ چاالکی بەسودی 
حکومەت، بۆ دابین کردنی س��ەرچاوەکان بۆ 
بە کراوە هێشتنەوەی بژاردەکان، رەخساندنی 
بارودۆخێک کە خەڵک بتوانن هەڵبژاردنێکی 
ئ��ازاد و بەئاگایانەی��ان هەبێ��ت، نایەتە دی. 
هەروەه��ا زانیم��ان ڕێگایەکی ئاس��انمان بۆ 
پێناس��ە کردنی بازنەی هەڵسوکەوتی«خۆ بۆ 
خ��ۆ« کە هیچ پەیوەندی بە کەس��ی دیکەوە 
نیە جگە لەو کەسەی ئەنجامی دەدات، نەبوو. 
و دواجار زانیمان ک��ە بەکارهێنانی مافەکانی 
مرۆڤ وەک ڕێگایەک ب��ۆ دانانی پێوانەیەکی 
رەها کە حکومەت پێویستە چاودێریی بکات، 
کاتێ��ک دەتوانرێ��ت کاری پ��ێ بکرێت کە 
لیس��تی مافەکانی مرۆڤ ک��ورت و بناخەیی 
بێت. لیستە دڕێژەکەی مافەکانی هاوواڵتی بە 
شێوەیەکی رێ پێ دراو لە کۆمەڵگایەکەوە بۆ 
کۆمەڵگایەکی دیکە دەگۆڕێت، ئەمەش مانای 
وایە کە بابەتێکی راست و گونجاوە بۆ گفتوگۆی 
سیاس��ی. ئەو مافانەی کە سەردەمێک وادیار 
بوو کە جەوهەرین، لەوانەیە دواتر دەرکەوێت 
کە بۆ کۆمەڵگا زیانبەخش��ن )دامەزرێنەرانی 
ئەمەری��کا دەیانویس��ت دڵنی��ا ببن��ەوە کە 
هاوواڵتی��ی چەک��دار ب��ەردەوام دەتوانرێت 
بەکاربهێنرێ��ت بۆ  پاراس��تنی واڵت، بۆیە لە 
دووه��ەم هەموارکردنەوەی دەس��توردا مافی 
هەڵگرتن��ی چەکیان بە هەم��وو هاواڵتیەکی 
ئەمریک��ی داوە- مافێک کە ئەمڕۆ لە بەردەم 
یاسادانەراندا بۆ دانانی سیاسەتێکی کاریگەر بۆ 
کۆنترۆڵ کردنی باڵوبوونەوەی چەکی بچووک 

رێگرە(. 
لەبەر ئەوە ئازادی بەهایەکی سیاس��یی 
زۆر گرنگ��ە، ب��ەاڵم ئەوەن��دە گرنگی��ش نا 
کە س��نووری ق��ورس و رەها ب��ۆ کاروباری 
دەسەاڵتی سیاسی دابنێت. لە دیموکراسیدا 
پرس��یارەکان ب��ە تایبەت��ی س��ەبارەت بە 
بەکارهێنان��ی س��ەرچاوەکان بۆ گەش��ەی 
ئازادی، سەبارەت بە ئازادی و بەرپرسیارەتیی 

کۆمەاڵیەت��ی و ئ��ەو مافانەی ک��ە هەموو 
هاوواڵتی��ان دەبێت س��ودی ل��ێ ببینن، بە 
کراوەیی تاوتوێ دەکرێت، و بۆ واڵم دانەوەی 
ئەو پرس��یارانەش خەڵک پشت بە کۆمەڵێک 
بنەمای جیاواز- بە یەکسانی، بە دادپەروەری، 
بە چاکەی گشتی، بە رێزگرتن لە سروشت، 
بە پاراس��تنی کولتوور و هتد، دەبەستن. بە 
ئازادییەک  بەردەوامیی ئەم گفتوگۆیە چەند 
هەڵدەبژێردرێن و وەک مافی بنەڕەتی رێزیان 
لێ دەگیرێ��ت. هەروا کە ئ��ەم گفتوگۆیانە 
ب��ەردەوام دەب��ن، ڕەنگ��ە لە نوس��ینەوەی 
دەستوردا، کۆمەڵێک ئازادی هەڵدەبژێردرێن 
و پی��رۆز بکرێن وەک ماف��ە بناخەیییەکان، 
بەاڵم ئەمە هەرگیز دوایین قس��ە نیە: هەروا 
کە کۆمەڵگاکان دەگۆڕێن، پێداویستیی نوێ 
و کێشەی نوێ س��ەرهەڵدەدەن، بە هەمان 
ش��ێوە ش��کڵی ئازادیی��ش دەگۆڕێت. کێ 
دەیتوانی 2٠ س��اڵ لەمەوب��ەر خەیاڵی ئەوە 
بکات کە دەس��ت ڕاگەیشتن بە ئەنتەرنێت، 
ئەلەکتڕۆن��ی و خاوەنداریەتیی  چاودێری��ی 
جی��ن، ئاوا ب��ە زوویی ناوەندی س��ەرەکیی 
گفتوگۆی ئازادیی تاکەکەس��ی داگیر بکات؟ 
کێ دەتوانێت پێش��بینیی ئەوە بکات کە لە 
2٠ س��اڵی داهاتودا چ بابەتێکی نوێ شوێنی 

ئەوان دەگرێتەوە؟

پەراوێزەکان

*. مامۆستای فەلسەفەی سیاسی، زانکۆی ئاکسفۆرد
1. بە ب��اوەڕی بێرلین، ئازادیی ئەرێنی مان��ای ئەوەیە تاک بۆخۆی 
ئازادی��ی هەبێ��ت کە لە ڕووی عەقڵەوە بڕیار ب��دات و ئەم بڕیاردانە 
گرێ��دراوی هیچ هێزێکی دەرەکی نەبێت. واتە تاک دەیەوێ بڕیاری 
کۆتای��ی بۆ ژیان��ی خۆی تەنیا لە الیەن خۆی��ەوە بێت و تەنیا تاک 
بۆخۆیەتی کە ش��ێوازی ژیانی دڵخواز هەڵدەبژێرێت. بێرڵین پێیوایە 
ئ��ەم مانایە لە کۆمەڵ��گا داخراوەکاندا باوە و ه��ەر بۆیە بەرگری لە 
چەمکی ئازادیی نەرێنی وەک بنەمایەک بۆ لیبڕالیس��م دەکات. لەم 
مانایەدا ئازادیی نەرێنی بریتییە لەوەی کە تاک لە هەرێمی تایبەتی 
خۆی��دا ئازادە ئەو کارەی کە دەیەوێ بیکات بێ ئەوەی کەس��انی تر 
بتوان��ن ڕێگریی لێ بکەن، لەمپەری بۆ س��از ک��ەن و نەهێڵن. واتە 
مرۆڤ »ئازادە لە« هەر جۆرە دەستێوەردان، هەڕەشە و سنوورێک کە 

الیەنێکی دیکە بۆی ساز دەکات. )وەرگێڕ(



تەوەرە جێی باسەکان لە کۆماری شیعەدا 
دەیڤید مەکدۆوال

وەرگێڕان: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

دەکرێ بوترێ کتێبی مێژووی مۆدێرنی کورد، دەیڤید مەکدۆوال، باشترین بەرهەمی زانستییە کە لەسەر مێژووی سیاسی 
دوو سەد ساڵی کورد لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست نووسراوە. مەکدۆوال ماوەی چوار ساڵ سەرقاڵی توێژینەوە بۆ ئەم کتیبە 
بووە و جگە لە کتێبناسی و ئارشیڤێکی دەوڵەمەند لەگەڵ گرنگترین بەرپرسە سیاسییەکانی کوردستان چاوپێکەوتنی 
ئەنجام داوە. لە کاتی چاپی ئەم کتێبەوە تاکوو ئیستا سێ جار ناوەڕۆکی کتێبەکەی بەڕۆژ کردووتەوە و هەر لەبەر ئەم 
تایبەتمەندییانە و زانیاری سەرنجڕاکێشی مەکدۆوال لەسەر گرژییەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ناسیۆنالیزمی کوردی، 

کتیبی مێژووی مۆدێرنی کورد وەک سەرچاوەیەکی بنچینەیی لەسەر کوردستان سەیر دەکرێ. مەکدۆوال لەبەر کارکردن  
لە هێزە چەکدارییەکانی بریتانیا و نەتەوە یەکگرتووەکان هەم سەبارەت بە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست خاوەن زانیارییە و هەم 
چەندین کتیبی لەسەر مێژووی بریتانیا و هەروەها کێشەی فەلستین و ئیسرائیل نووسیوە. مەکدۆوال جگە لەم کتیبە 
دوو بەرهەمی دیکەشی لەسەر کوردستان بە ناوەکانی کورد: نەتەوەیەکی حاشالێکراو و کوردەکان هەیە.  ئەم کتێبە لە 

ساڵی 2٠٠٤ لە الیەن ئیبراهیم یونسییەوە و لە ژێر ناوی تاریخ معاصر کرد بۆ سەر زمانی فارسی وەرگێڕدرا، بەاڵم بەشی 
سیانزەی ئەم کتیبە لە الیەن دەزگای سانسۆری ئێرانەوە دەرهاوێژرا. لە وەرگێڕانی کوردیشدا چونکە دەقی فارسی کتێبەکە 

بە بنەما گیراوە، دیسانەوە بێ بەشی سیانزە، تەوەرە جێی باسەکان لە کۆماری شیعەدا، کتێبەکە چاپ کراوە. بەشی 
وەرگێڕانی گۆڤاری تیشک بە مەبەستی ئامادەکردنی سەرچاوەی زانستی بۆ بواری لێکۆڵینەوە لەسەر کوردستان کۆی بەشی 
سانسۆرکراوی ئەم کتێبەی، لە ڕووی چاپی 2٠٠5ی ئەم کتێبەوە، تەرجەمە کردووەتەوە. جێی ئاماژەیە نووسەر بە میتۆدی 
کۆمەڵناسی سیاسی ئەم بەرهەمە ناوازەی نووسیوە بەاڵم لە هەندێک شوێندا کە دەکەوێتە بواری فەلسەفەی سیاسییەوە و 
باس لە دەبێ و نابێکان دەکا، خۆی لەگەڵ سیاسەتی بریتانیا بۆ مانەوەی سنوورە هەنووکەییەکانی ناوچەکە دەگونجێنێت. 

ئاشکرایە ڕوانگەی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری تیشک لەگەڵ ئەم بۆچوونانەی نووسەر یەک ناگرێتەوە.
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پێشەکی
ه��ەر وەک باقی��ی ئێ��ران، کوردس��تانیش 
پێش��وازیی لە داڕمانی ڕێژیمی پەهلەوی کرد 
و دەس��تی خۆی تێدا وەش��اند. سەرهەڵدانی 
پاییزی 1978 بە تەواوی لەگەڵ ئەو قسەیەی 
ساڵێک پێشی سەرۆکوەزیران هۆوەیدادا ناتەبا 
ب��وو کە گوتب��ووی: لەوێ هیچ کێش��ەیەک 
نیی��ە و کۆمەڵگای کوردی »بەرامبەر بە واڵت 
هەس��ت بە وەفاداری دەکەن«. ڕقی خەڵکی 
ک��ورد لە ش��ا ل��ە پ��اش ڕێکەوتننامەکەی 
ئەلجەزایر لە ساڵی 1975دا دووقاتیش ببوو، 
ڕێککەوتننامەیەک کە بە هۆیەوە ش��ا پشتی 
کوردەکانی عێراق��ی بەردا. کاتێک لە پاییزی 
1978دا یەکەکانی سوپا لە ناوچە کوردییەکاندا 
ل��ە متمانەبەخۆبوون کەوتن، ک��وردەکان لە 
کۆتاییەکانی ئەو س��اڵەدا ئەوەندەی توانییان 
دەستیان بەسەر چەکوچۆڵەکاندا گرت و بوونە 
هێزێکی کاریگەر ل��ە مەیدانەکەدا. ئەگەرچی 
لە س��ەرەتاوە ئ��ەوان پێش��وازییان لە هاتنی 
خومەین��ی بۆ تاران کرد، ب��ەاڵم ئەو کارەیان 
لە پێناو وەدەرپەڕاندنی ڕێژیمی کۆن کردبوو 
نەک لە پێن��او هێنان��ەژوورەوەی کۆمارێکی 
ئیس��المی. س��ەرەڕای ئ��ەوەی ، ئەگەرچی 
زۆرین��ە ڕەنگ بوو وەکوو حەز پش��تیوانییان 
لە دروش��می حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران، دروش��می »دێموکراس��ی ب��ۆ ئێران، 
خودموختاری بۆ کوردستان« کردبا، بەاڵم زۆر 
ڕوون نەبوو کە ل��ە جیاتی ڕێژیمی پەهلەوی 

هیوادار بوون چ سیستمێک بێتە سەر کار. 
لە ماوەی سێ حەوتووی پاش گەڕانەوەی 
سەرکەوتووانەی خومەینی لە تاراوگە، شەڕێکی 
قورس لە نێوان کوردەکان و هێزە وەفادارەکان 
بە کۆماری ئیس��المیی ت��ازە ڕاگەیەندراو لە 
بانە ڕووی دا کە زیاتر لە س��ەد کوژراوی لێ 
کەوتەوە. ئەم شەڕە بە هۆی تێکهەڵچوونێکی 
توندڕەوەکانی دوو الیەنی شیعە خۆجێییەکان 
و هێزە کوردییەکان هەڵگیرس��ا. س��ەرەڕای 
ئەوەش و لە بنەڕەتدا، وەها شەڕێکی بنەڕەتی 

ل��ە نێ��وان ڕێژیمی ن��وێ و کوردەکاندا هەر 
چاوەڕێ نەدەکرا. بۆ ئەم ڕێژیمە ئیس��المییە 
نوێیە ، هەموو موس��وڵمانەکانی نێو کۆمارەکە 
وەک پێویس��تییەک ئامانجی سیاس��ی بوون 
بۆ ئێ��ران. هاوڕانەب��وون لەگ��ەڵ کۆمارەکە 
گومانی دەخستە س��ەر وەفاداری بە ئیمانە[
ئیس��المییەکە]. لە هەمان کاتدا، ئەم ڕێژیمە 
نوێیە کە نە لە خۆی دڵنیا بوو و نە لە خەڵکی 
واڵتەکە، بەنیس��بەت لێکدابڕان��ی نەتەوەیی 
ترسی هەبوو. ڕێژیم نەیدەتوانی هیچ ترازانێک 
لە ناوچە سنوورییەکان قەبووڵ بکات و ڕاست 
ب��ە هۆی ئەمەش��ەوە بوو کە ل��ە کوردەکان 

دەترسا. 
چاوەڕوانی��ی  دیک��ەوە،  الیەک��ی  ل��ە 
ک��وردەکان لە پاش 35 س��اڵ ناوەندگەرایی 
پێش��کەوتووانە ئەو ئەگەرە ب��وو کە دەکرێ 
ئ��ەو ناناوەندگەراییەی کە بە هۆی بۆش��ایی 
دەسەاڵتەوە هاتبووە ئاراوە، بەیاسایی بکرێت. 
وێنای  زۆرینەیەکی هەرەبەرچاوی کوردەکان 
دامەزراوەیەکی خۆجێییان دەکرد کە سێکۆالر 

و دێموکراتیک بوو.  
ئەوە کاکڵەی بۆچوونی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران وەک حیزبێکی چەپگەرا بوو، 
ئەو حیزبەی کە ئەگەری ش��ەڕکردن لەگەڵ 
بیروبۆچوونی ئیس��المی لە تارانی لێدەکرا. لە 
ماوەی س��اڵێک و بڕێک پاشتری، کوردستان 
بوو بە مەیدان��ی تێکهەڵچوونە بەردەوامەکانی 
نێوان خەباتگێڕانی ک��ورد لەگەڵ ڕێکخراوی 
تازەدامەزراوی پاسدارانی شۆڕش پێکهاتوو لە 
خۆبەخشەکان، ڕێکخراوێک کە بە شێوەیەکی 
زۆر پەالماردەرانە بڕوایان بە بااڵدەس��تی بەها 
ش��یعییەکان ل��ە ڕێژیمە نوێیەک��ەدا بوو. بە 
گشتی زۆربەی ناوچە گوندییەکان تا ساڵەکانی 
1982 و 1983 لەدەست هێزە کوردییەکاندا 
مانەوە لە کاتێکدا زۆربەی شارەکان سەرەڕای 
س��ەرهەڵدانە جاروبارەکانی��ان، لە دەس��تی 
لەرزۆکی ڕێژیمدا بوون. مەهاباد بە بەردەوامی 
دەکەوتە دەس��تی شۆڕشگێڕەکان کە هەندێ 
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جاری بە چەندین مانگیشی دەخایاند. بۆکان 
بۆ م��اوەی زیاتر لە دوو س��اڵ وەکوو قەاڵی 
بەرخۆدانی کوردەکان مایەوە. شاری سنووریی 
سەردەش��ت پاش ئەوەی لە الیەن دەوڵەتەوە 
داگی��ر کرایەوە، ڕێژی��م تەنی��ا دەیتوانی لە 
ڕێگەی ئاس��مانییەوە کەلوپەلی پێ بگەیەنێ 
لەب��ەر ئەوەی ڕێگ��ەی عەرزییەک��ەی هەتا 
کۆتاییەکانی ساڵی 1982یش هەر لە دەست 

شۆڕشگێڕەکاندا بوو. 
رێژی��م بە کەڵک وەرگرتن لە پاس��داران 
لە جیات��ی  ئەرتەش، دڵڕەقییەکی زیاتری لە 
شەڕەکەدا لە خۆی نیشان دا. دڵڕەقییەکە زیاتر 

دەرک��ەوت کاتێک کە ڕێژیم بە 
کوردەکانی  دڕندانە  شێوەیەکی 
س��ەرکوت ک��رد کە ل��ەودا لە 
دەورووب��ەری دە ه��ەزار کورد 
تەنیا لە دوو س��اڵی س��ەرەتادا 
گیانیان لەدەست دا، هەندێکیان 
لە ش��ەڕدا و هەندێکیشیان لەو 
ئێعدامە بەکۆمەڵ و گۆترەییانەدا 
خاڵخاڵی،  س��ادق  ئایەتوڵاڵ  کە 
»قازیی س��ێدارە« کە بۆ ترسانی 
جەماوەرەک��ە و ناچارکردنی��ان 
نێردرابووە  خۆبەدەستەوەدان  بە 

ئەوێ، بەڕێوەی بردن. 
دیس��انیش لە هەر دوو ال، 

هەوڵ بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕەکە و گەیشتن 
بە بارودۆخێکی پێکەوەحەوانەوە لە ئارادا بوو. 
ئەوەندەی پەیوەندیی بە الیەنی کوردەکانەوە 
بوو، ئ��ەوان ئاش��تییان لە پێن��او هاتنەدیی 
ئاواتیان بۆ خودموختاری و کۆتایی هاتن بەو 
نەهامەتیی��ە بەرباڵوەی بە هۆی ش��ەڕەکەوە 
بەس��ەریان هاتبوو، دەویست. کە دەهاتە سەر 
الیەنی ڕێژیم، هاندەری هەرەس��ەرەکیی ئەو 
ڕێژیمە بۆ وتووێژ کەم کردنەوەی ژمارەی ئەو 
کێش��ەگەلە بوو کە هەم لە باری نێوخۆیی و 
هەمی��ش لە باری دەرەکیی��ەوە ڕووبەڕوویان 
بب��ووەوە، ئەگەری��ش پێویس��تی کردبا لەو 

پێناوەدا ئامادە بوو ئەوەندە پاشەکش��ە بکات 
ک��ە یەکیەتیی خاک��ی واڵتەک��ە نەکەوێتە 

مەترسییەوە. 
لە ماوەی س��اڵی یەکەمدا، هەوڵ بۆ سێ 
دەورە وتووێ��ژی ئاش��تی درا. لە س��ەرەتای 
مارس��ی 1979دا، ک��وردەکان بۆ یەکەم جار 
داخوازییەکانی خۆیان کە هەڵگری هەش��ت 
خاڵ بوو، خس��تەڕوو و کۆماری ئیسالمییان 
ئاگادار کردەوە کە ئەوان داوای خودموختاری 
بۆ سەرتاسەری کوردستان وەکوو یەکەیەکی 
بەڕێوەبەری لە نێو ئێران��ی فێدراڵدا دەکەن. 
داواکاریی��ەکان زۆر زیات��ر ل��ە پارێ��زگای 
کوردس��تان بوو و ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوا، کرماش��ان و ئیالمیشی 
ڕۆژئاوا  ئازەربایجانی  دەگرتەوە.  
ئازەری  زۆربەی��ان  لەڕاس��تیدا 
و کرماش��ان و ئی��الم زۆربەیان 
ش��یعە بوون و تەنانەت ئەوەش 
کە ئی��الم زۆربەی ل��وڕ بوو تا 
ک��ورد جێگەی موناقش��ە بوو. 
هیچ ڕێکەوتنێک ل��ە نێوانیاندا 
ڕێگەی ت��ێ نەدەچوو. ڕێژیم بە 
پانەوە پێناس��ەی کوردس��تانی 
ڕەت کردەوە و ل��ە بەرامبەریدا 
پێش��نیاری مافى تەواوی زمانی 
و  خس��تەڕوو  کولتووری��ی  و 
پێشنیاریش��ی کرد کە پۆستە بااڵکانی ئیدارە 
خۆجێییەکان بە دەس��ت کوردەکانەوە بێت و 
گارانتیی تایبەتی مافی کەمینەش لەیاس��ای 
بنەڕەتیدا بکرێت. کوردەکان ڕوانگەی خۆیان 

بەڕوونی دووپات کردەوە: 
خەڵکەکەمان بۆ دوو ئامانجی س��ەرەکی 
ش��ەڕیان کردووە: ڕووخاندنی دیکتاتۆریەت و 
ج��ێ گرتنەوەی بە ڕێژیمی ئینس��انی کە لە 
سەرانس��ەری ئێراندا ڕێز لە ئ��ازادی و مافە 
سیاس��ییەکان بگرێ��ت و هەروەها هاتنەدیی 
ماف��ی نەتەوەیی ب��ۆ هەموو نەت��ەوەکان لە 
ش��ێوەی خودموختاری یان فێدراس��یۆن لە 

چاوەڕوانیی 
کوردەکان 

لە پاش 35 ساڵ 
ناوەندگەرایی 
پێشکەوتووانە 

ئەو ئەگەرە بوو کە 
دەکرێ 

ئەو ناناوەندگەراییەی کە 
بە هۆی 

بۆشایی دەسەاڵتەوە 
هاتبووە ئاراوە، 
بەیاسایی بکرێت
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ئێرانێکی ئازاددا.
پێش��وەخت  خومەین��ی  قوم��دا،  »ل��ە 
پێش��نیارەکەی دەوڵەتی ڕەت کردبووەوە. لە 
کوردستاندا، س��ەرنجێکی زۆر کەم درایە ئەم 
ئاڵوگۆڕی پێشنیارانە، چونکە شەڕەکە سەرەتا 
لە دەورووبەری س��نە و دواتر لە باکوورەوە لە 

نەغەدە گەیشتبووە لووتکەی توندوتیژی.«
لە س��ەرەتای ئاگۆستدا، لەسەر داخوازیی 
ئایینی کورد، ش��ێخ عێزەددین  ڕێبەرێک��ی 
حوس��ێنی هەوڵێکی تر بۆ ئاگرب��ڕ درا، ئەمە 
دواب��ەدوای ئ��ەوەی لەو هاوینەش��ەڕەدا کە 
باکووری کوردستانی  ناوەند و  سەرتاس��ەری 
گرتبووەوە، سەدان کەس کوژران و هەزارانی 
دیک��ە ئاوارە ب��وون. ئارامییەکە بە زۆری دوو 
حەوتووی پێ چووبوو کە شەڕێکی قورس لە 
پاوە هەڵگیرسا و ئایەتوڵاڵ خومەینیی هان دا 
کە هەم قاس��ملوو و هەم ش��ێخ عێزەدین بە 
تەواوی بە دوژم��ن ناوببات. ئەوپەڕی نەرمی 
نواندنەکەی دەرکردنی عەفوو بوو بۆ ئەوانەی 
ئامادە دەب��وون خۆیان بەدەس��تەوە بدەن و 
هەروەها خەرج کردنی داهاتی ڕۆژێکی نەوت 
)ب��ڕی 75 میلیۆن دۆالر(  بوو بۆ مەبەس��تی 
پەرەپێدانی بەپەلەی ناوچەکە. قاسملوو تکای 
ئەوە بوو کە لەسەر ئەساسی ڕێککەوتنەکەی 
دەوڵەت لەس��ەر ئ��ەم چەند بنەمای��ە ئاگربڕ 

بکرێت: 
1 ڕاگرتنی ناردنی هێزی سەربازیی زیاتر بۆ 

ناوچەکە، 
2 ئازادکردنی هەموو زیندانییە سیاسییەکان، 

3 ئازادکردنی هەموو دیلە کوردەکان، 
4 ڕاگرتن��ی ئێعدام��������������ی ک��وردە 
دەستبەس��ەرکراوەکان، بەاڵم تکاکەی درا بە 

گوێی کەڕدا. 
لە پاییزی 1979دا، پێگەی ڕێژیم خراپتر 
بوو ئەویش بە هۆی ئەوەی شۆڕش��گێڕەکان 
ل��ە پێناو بۆس��ە نانەوەی کاریگ��ەر لە دژی 
هاتوچۆی هێزەکانی ڕێژیم، کارێکیان دەکرد 
پاس��دارەکان نەتوانن پێکەوە ل��ە پەیوەندیدا 

بن. ل��ە ئۆکتۆب��ردا، پاس��دارەکان کونتڕۆڵی 
مەهابادی��ان لەدەس��ت دا، ئەو ش��ارەی کە 
س��یمبولی ناوەندیی بزووتن��ەوەی نەتەوەیی 

کوردەکان بوو. 
ل��ە کۆتایی��ی ئ��ەو مانگ��ەدا، دەوڵەت 
ڕەزامەندیی نابەداڵنەی خومەینیی بۆ وتووێژی 
دووبارە لەگەڵ شۆڕشگێڕەکان وەرگرت. ئەوان 
پێش��نیاریان کونتڕۆڵ��ی کوردەکان بەس��ەر 
کاروب��اری ئاب��ووری، سیاس��ی، کۆمەاڵیەتی 
و کولت��ووری لە ئوس��تانەکەدا بوو. لە دووی 
دێسامبەردا، کوردەکان بە داواکارییەکی تری 
هەش��ت خاڵییەوە واڵمیان دایەوە کە هەمان 
ئەو ناوچە جیۆگرافیان��ەی لەخۆ دەگرت کە 
پێش��تر داوایان کردبوو، بەو جیاوازییەوە ئەم 
جارە داوایان دەکرد خودموختاریی کوردەکان 
لە ڕەشنووسی یاسای بنەڕەتیشدا بنووسرێت. 
هەروەه��ا چەن��دڕۆژ دواتر، ک��وردەکان 
کاتێ��ک زانییان ڕەشنووس��ی هەموار کراوی 
یاس��ای بنەڕەتی، هەر ج��ۆرە ئاماژەکردنێک 
تەنان��ەت  و  ب��ە کوردەکان��ی س��ڕیوەتەوە 
وەک��وو یەکێک لە خەڵکان��ی ئێرانیش ناوی 
نەب��ردوون، ڕیفراندۆم��ی یاس��ای بنەڕەتیی 
نوێیان بایکۆت کرد. ک��وردەکان لە دژایەتی 
کردنی یاسای بنەڕەتیی پێشنیارکراودا بەتەنێ 
نەب��وون، چونکە 8٠ لەس��ەدی دەنگدەرانی 
ئازەربایجانیش ڕیفراندۆمەکەیان بایکۆت کرد. 
لە نێوەڕاس��تی ئەو مانگەدا، دەوڵەت پالنێکی 
بۆ دام��ەزراوەی خۆجێیی لە دوو ش��وورای 
پارێزگا بە ناوەندیی س��نە و مهاباد و هەروەها 
خودموختاری��ی کولت��ووری بە ک��وردەکان 
پێشنیار کرد. لە ژانویەدا، خومەینی ئەوەشی 
بە پێنش��یارەکە زیاد کرد کە گارانتی کردنی 
ماف��ی عیبادەت��ی مەزهەبیی س��وننییەکان 
ل��ەو ناوچانەی زۆرینەیان س��وننین بەیاس��ا 
بنەڕەتیییە ئیس��المییەکە زیاد بکرێت، بەاڵم 
ئەم پێشنیارە کە شتێکی ئەوتۆ نەبوو و وەدی 

نەهات.  
تێکهەڵچوونی نوێ لە نێ��وان کوردەکان 
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و پاس��دارەکاندا لە س��ەرەتای ساڵی نوێ لە 
مانگەکانی مارس و ئاوریلدا سەری هەڵدایەوە، 
سەرەتا لە سنە و دواتر کێشرایە پاوە، نەوسوود، 
جوانڕۆ، پیرانش��ار و ورمێ. ئەوەش هێرشێکی 
بەرباڵوی سەربازی بۆ سەر کوردستانی بەدواوە 
بوو. ئەگەرچی ڕێژیم زۆربەی شارەکانی داگیر 
کردەوە، بەاڵم ناوچە گوندییەکان لەدەس��ت 
کوردەکاندا مایەوە. بە دەستپێکی شەڕی ئێران 
� عێراق لە س��ێپتامبری 198٠دا، پەیوەندیی 
ئەو دووالیەنە بە شێوەیەک کە گەڕانەوەی بۆ 

نەبوو، تێکچوو. 

ــتییەی   ــی ئاش ــەو ڕێککەوتن ــی ئ بۆچ
وتووێژی لەسەر کرابوو، جێبەجێ نەکرا

1 هۆکاری سەرنەکەوتنەکە: ناکۆکییەکان لە 
کۆماری ئیسالمیدا

لە ڕواڵەتدا، شکس��ت ئاکامی ئەو بۆش��ایییە 
بوو کە لە نێ��وان النیکەمی مەرجەکانی هەر 
کام لە الیەنەکاندا هەب��وو. ئەگەر ئەمە تەنیا 
ه��ۆکار بوایە، ئەو ئەگ��ەرە لە ئ��ارادا دەبوو 
ک��ە ڕێگەیەک ب��ۆ پێکگەیش��تنێکی جێی 
هەڵک��ردن بدۆزرێتەوە، پێکگەیش��تنێک کە 
خودموختاریی تەواوی بۆ ک��وردەکان دابین 
نەدەک��رد بەاڵم ئیزنی پێ دەدان ئاس��تێکی 
بەرچاو لە دەوڵەتێک��ی ناناوەندگەرا ئەزموون 
بکەن. س��ەرەڕای ئەمەش، هەندێ بەربەستی 
دیکە ل��ە بەردەم س��ەرکەوتنی وتووێژەکاندا 
هەبوون. هیچکام ل��ە الیەنەکان ڕێبەرییەکی 
یەکگرتووی��ان ب��ۆ کونتڕۆڵی ئ��ەو ناوچانەی 
ئیدیع��ای نوێنەرایەت��ی کردنیانیان دەکردن، 
نەب��وو. ب��ە پێچەوانەوە، ه��ەر دوو الیەنەکە 
چەند س��ەرۆکی ب��وون. لە ک��ردەوەدا دوو 
ڕێژی��م لە ئێراندا هەب��وون: دەوڵەت لە تاران 
کە هەموو بەرپرسیارەتییەکانی لە ئەستۆ بوو 
بەاڵم زۆر بێ هێز ب��وو، و ڕێژیمی مەزهەبی 
لە قوم کە کەس��ێک وەک ئایوتوڵاڵ خومەینی 
نوێنگەی بوو. وەها پێناسەکردنێکیش تەنانەت 

س��ادەکردنەوەی پرس��ەکەیە، چونک��ە مەال 
پایەبەرزەکانیش لە نێو خۆیاندا دابەش ببوون. 
ئەگەرچی دەوڵەت لە تاران س��ەرەتا لە الیەن 
مێهدی بازرگانەوە بەڕێوەبرا و دواتر سەرکۆمار 
ئەبولحەسەن بەنیسەدر س��ەرۆکایەتیی کرد، 
بەاڵم هەر دوو دەوڵەتەکە بە شێوەی بەردەوام 
ب��ە ه��ۆی بڕیارەکانی قومەوە ی��ان بە هۆی 
بەرنام��ەی تاکەکانی نێو ب��ەرەی مەالکانەوە 
ل��ە نرخی��ان دابەزێن��درا و بوون��ە قوربانیی 
دووبەرەکی ناو هیرارشیی مەزهەبی. بۆ نموونە، 
لە کۆتاییەکانی ئاگۆستی 1979دا، دوابەدوای 
ش��ەڕێکی بەتایبەتی قورس، ناسیۆنالیس��تی 
بەئەزموون، ڕەحیم س��ەیف قازی بەمەبەستی 
دیدار لەگەڵ ئایەتوڵاڵ تاڵەقانی کە مەالیەکی 
جێی ڕێز بوو، لە پێناو بەرەوپێش بردنی کاری 
ڕێککەوتنێکی ئاگربڕ چووە تاران. ڕێککەوتنێک 
کە خومەینی بیس��ت و چوار کاتژمێر پاشتر 
ڤێت��ۆی کرد. چەن��دڕۆژ دواتری، س��ەرۆک 
وەزیران ب��ازرگان لەب��ەر ڕووبەڕووبوونەوەی 
»لیبڕااڵنە«ی بارودۆخەکەی کوردستان کەوتە 
بەر ڕەخن��ەی توندی هیرارش��یی مەالکان. 
سەرکۆمار بەنیسەدریش لەوە باشتری بەسەر 
نەهات. لە پشتی ناوبراوەوە کۆمەڵێک مەالی 
توندڕەو هەبوون تا دڵنیا بن بەنیس��ەدر هیچ 
لە  پاشەکشەیەکی خۆبەدەستەوەدەرانە  جۆرە 

بەرامبەر کوردەکاندا ناکات. 
مەزهەبی��ی  و  مەدەن��ی  بەرپرس��انی 
کۆمارەکە ل��ە هەوڵدا بوون دەس��ەاڵتیان لە 
ڕێگ��ەی دوو هێزی دژ بە یەک واتە ئەرتەش 
ئەرت��ەش  بچەس��پێنن.  پاس��دارەکانەوە  و 
س��ێبەری پاس��دارەکان بوون. بەجێهێشتنی 
ئەرتەش بە ڕادەی��ەک زۆر بوو، نزیک بە 6٠ 
لەس��ەدی ئەوانەی پێش��تر بەشێک بوون لە 
ئەرتەش��ی بەهێزی شاهەنش��اهی کە پێشتر 
ژمارەی ئەندامانی 171٠٠٠ بوو، ئەرتەش��یان 
و  دەرک��ردن  دەرپەڕان��دن،  بەجێهێش��ت. 
نزیک  لەدەستدانی  هۆکارەکانی  لەسێدارەدان 
بە 12٠٠٠ س��ەربازی دیک��ە بوون. نزیک بە 
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نیوەی ئەفسەرانی پلە مامناوەنجی )فەرماندە 
گوردان و فەرماندە تیپ( لەسەر کار البران و 
بەمەش تواناییی ش��ەڕی ئەرتەش بە تەواوی 
دابەزی. وەفادارییان بە نیزام هێش��تا جێگەی 
گومان بوو، لەبەر ئەوەی هەتا جووالی 198٠ 
چەندی��ن هەوڵ��ی کودەت��ا درا، یەکێک لە 
جیدیترینی ئەم هەوڵی کودەتایانە لە ژوئەنی 
198٠ لە ش��اری س��نووریی کوردستان واتا 
ل��ە پ��اوە ڕووی دا. دوودڵییەکی جێگەی لێ 
تێگەیشتن بە نیسبەت ناردنی هێزی ئەرتەش 
بۆ کوردس��تان لە ئارادا بوو. تەنانەت کاتێک 
ڕێژیم ناردنی هێزی لە بەرانبەر پەرەسەندنی 

ئاپریلی  ل��ە  س��ەرهەڵدانەکان 
198٠دا ب��ە پێویس��ت زان��ی، 
دەوڵەت خ��ۆی لە بارودۆخێکدا 
بینیی��ەوە ک��ە خەریک��ە ل��ە 
ئەرتەش��ێک کەڵک وەردەگرێت 
ک��ە ناچار ب��وو بە نیس��بەت 
بێس��ەروبەرەییەکەی هۆشداری 
دەوڵەت  لەڕاس��تیدا  بدات.  پێ 
ڕووب��ەڕووی ڕەت کردن��ەوەی 
ئەرتەش��ییەکان  ل��ە  هەندێک 
بووی��ەوە ک��ە ئام��ادە نەبوون 
بومباران  کوردستان  گوندەکانی 
بک��ەن ی��ان هێ��رش بکەن��ە 
سەریان. ئەرتەش کە ئیمانێکی 

قایمی نەبوو، بە ش��ێوەی سروشتی حەزی لە 
شەڕی نێوخۆیی نەبوو. 

کەواب��وو سرووش��تی ب��وو ڕوو بکرێتە 
پاسدارەکان کە لەو خۆبەخشانە پێک دەهات 
کە لە باری ئایدیۆلۆژیکییەوە هاندەریان هەبوو 
و بۆ پاراستنی ئاسایش��ی نێوخۆیی سەریان 
هەڵدابوو. بەاڵم پاس��دارەکان، بە دڵنیاییەوە 
بەرپرس��یارەتیی  ناوەندێکی  س��ەرەتاوە،  لە 
دیاری��ان نەبوو. ئ��ەوان وەاڵم��دەری ئیمام 
خومەینی )کۆمیتەکانی ئیمام( و ئەو کۆمیتە 
ش��یعانە بوون کە لە سەرانس��ەری واڵت بۆ 
دابی��ن کردن��ی دەوڵەتی لۆکاڵی��ی کاتی و 

بۆخۆیان دامەزران. هەر دوو هێزەکە زیاتر بە 
بنەماکەیان کە سەرکەوتنگەرایی شیعە بوو، 
دەناسرانەوە تا ئەوەی بە لێهاتووییە سەربازی 
ی��ان مەدەنییەکانیانەوە. ئی��دی با هەر نەزم 
و دیسیپلینیان لەم الوە ڕاوەستێ. زەحمەتە 
دامەزراوەگەلێک لەوانە توندڕەوتر وێنا بکەین 
کە هەم دژی کوردس��تانی س��وننی و هەم 
دژی ئەرتەش بن. زۆربەی شەڕەکان بە هۆی 
ئامادەبوونی پڕچەکی پاسدارەکانەوە سەریان 
هەڵدا. ت��اران نە لە کونتڕۆڵی پاس��دارەکان 
و ن��ە ل��ە کونتڕۆڵی ئیم��ام خومەینیدا بوو. 
س��ەرەڕای ئەوەش، ئ��ەوان ئام��ادە نەبوون 
ب��ۆ  داواکاریی��ەکان  واڵم��ی 

لەسەرکارالچوونیان بدەنەوە.  
س��ەرنەکەوتنەکە:  هۆکاری   2

دووبەرەکی لە نێو کوردەکاندا
دیارە کوردەکانیش بە دەس��ت 
لەیەکگرتوویی��دا  الوازبوونی��ان 
گەورەترین  دەچەشت.  ئازاریان 
دێموکراتی  حیزب��ی  حی��زب، 
ئیدیعای  ئێ��ران،  کوردس��تانی 
نوێنەرایەت��ی کردن��ی خەڵکی 
کوردس��تانی دەکرد بەاڵم هیچ 
بارەگایەکی گ��ەورەی لە کاتی 
کە  قاسملوو  نەبوو.  شۆڕشەکەدا 
لە نوامبری 1978دا گەڕابووەوە 
واڵت، بە پەلە دەس��تی کرد ب��ە پەیوەندی 
گرتن لەگەڵ ئەفس��ەرە متمانە پێ کراوەکانی 
خۆی ل��ە تاران و مهاب��اد و هەروەها لەگەڵ 
ئەوانەی لە تاراوگ��ە گەڕابوونەوە. هەندێکیان 
کە پێشتر هەر لە تاران ببوون، هەوڵیان دابوو 
تەش��کیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێ��ران بە زیندوویی ڕابگ��رن. بەاڵم ئەمجارە 
ب��اس باس��ی وەڕێخس��تنی بزووتنەوەیەکی 
بەرین بەمەبەس��تی داواکردنی خودموختاری 
لەو ڕێژیمە نوێیە بوو کە خەریک بوو ش��کڵی 

دەگرت. 
حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران 

هاندەری 
هەرەسەرەکیی 

ئەو ڕێژیمە 
بۆ وتووێژ 

کەم کردنەوەی 
ژمارەی ئەو 

کێشەگەلە بوو 
کە هەم لە باری 

نێوخۆیی و هەمیش لە 
باری دەرەکییەوە 

ڕووبەڕوویان 
ببووەوە
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ناچار بوو دەس��ەاڵتی خۆی ل��ە نێو گێژاوی 
ڕووداوەکانی پاش شۆڕش��دا بچەس��پێنێ و 
هەوڵ��ی دا ئەم کارە لە ڕێگ��ەی دامەزراندنی 
ش��وورای گوندەکان��ەوە ب��کات. س��ەرەڕای 
ئەم��ەش، ئەم حیزبە بە نیس��بەت کونتڕۆڵی 
ئ��ەو تووڕەیییە ب��اوەی بە دژی پاس��داران 
هاتبووە ئاراوە، بێ دەس��ەاڵت بوو. بۆ نموونە 
بازرگانێکی بێ هیوا لە پاش یەکەمین زنجیرە 
تێکهەڵچوونە قورس��ەکان لە س��نە کە نزیک 
سەد کەس کوژراوی لێ کەوتەوە، وتی »ئەگەر 
ئەمەش کۆتاییی پێ بێت، ئ��ەودەم نەبوونی 
ڕێبەری��ی خۆمانە کە زەربەم��ان لێدەدا. چاو 

لە دەورووب��ەرت بکە. ڕێبەرمان 
هەر  خراپتریش،  تەنانەت  نییە، 
کەس��ێک پێی وای��ە ڕێبەرە«. 
خەباتی کوردەکان لە ماوەی 18 
مانگی چارەنووسسازدا بەدەست 

نایەکگرتوو بوونەوە دەینااڵند. 
ئەگەر س��ەرەڕۆیی یەکێک 
لە کێش��ەکان ب��وو، دداننان بە 
ڕێبەری��ی حیزب��ی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران کێشەیەکی 
ت��ر ب��وو. حیزب��ی دێموکراتی 
دەیتوانی  ئێ��ران  کوردس��تانی 
لەسەر پشتیوانیی هەمەالیەنەی 
� ب��ا ناڕێکخراوی��ش بووبێ��ت 

� ناوەن��دی نەریتیی خۆی ل��ە دەورووبەری 
مەهاباد و ورمێ حس��ێب بکات، بەاڵم کەمتر 
دەیتوان��ی لەس��ەرالی س��ەرەوەی باکوور و 
هەروەه��ا باش��ووری کوردس��تان حس��ێب 
ب��کات. ل��ە بەش��ی باکووریدا ڕووب��ەڕووی 
ڕکەبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
عێراق ب��ە ڕێبەریی برایان��ی بارزانی ببووەوە 
ک��ە دەیانویس��ت عەش��یرەتە کرمانجەکان 
بە مەبەس��تی پش��تیوانی لە کۆمارەکە و لە 
دژی خودموختاریی کوردس��تان ڕێک بخەن. 
لە بەش��ی باش��ووردا، حیزب��ی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێ��ران ڕووب��ەڕووی کێش��ەی 

شۆڕش��گێڕی  )رێکخراوی  بب��ووەوە  کۆمەڵە 
ئێ��ران( کە  زەحمەتکێش��انی کوردس��تانی 
کێش��ەی ئایدۆلۆژیکیی��ان لەگ��ەڵ حیزبی 
دێموکرات هەبوو و هەروەک فەداییانی خەڵق 
کە ئەویش لە کوردس��تاندا چاالک بوو، ڕقی 
لە خۆناساندنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران وەک نوێنەری خەڵکی کوردستان بوو. 
کۆمەڵ��ە کە ب��ەو ج��ۆرەی ئەندامانیان 
ئێعدیعای��ان دەکرد س��اڵی 1969 لە الیەن 
گرووپێک خوێن��دکارەوە لە تاران دامەزرابوو. 
لە شکس��تی ئاس��انی کومیتەی شۆڕشگێڕی 
حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران بێ 
هیوا بوو کە ئاکامەکەی دەبووە 
دستەوەس��تانی. ل��ە ڕاس��تیدا 
کۆمەڵە ل��ە کۆتایی 1978دا بە 
ئاش��کرا خۆی ڕاگەیاند. کۆمەڵە 
کاریگەریی شۆڕش��ی  ژێ��ر  لە 
چیندا ب��وو و هی��وادار بوو لە 
ڕێگ��ەی دروس��ت کردنی ئەو 
بەمەبەستی  کادرانەوە کە دواتر 
جەم��اوەر  پەروەردەکردن��ی 
و کردنی��ان ب��ە شۆڕش��خواز، 
دەگەڕانەوە بۆ ناوەندە سەنعەتی 
کوردستان،  کشتوکاڵییەکانی  و 

الساییی ئەو شۆڕشە بکاتەوە. 
ئ��ەوان  ئەگەرچ���������ی 
س��ووکایەتییان ب��ە ڕێبەرەکان��ی حیزب��ی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران دەکرد و وەکوو 
»ناسیونالیستە بورژواکان« ناویان دەبردن، بەاڵم 
زۆرێ��ک لە دامەزرێنەران��ی کۆمەڵە بۆخۆیان 
کوڕەئاغای بنەماڵە گەورەکانی بۆکان، س��ەقز 
و س��نە بوون، هۆکارەکەشی ئاسان بوو، لەبەر 
ئەوەی هیچ کەس��ێک لە توێ��ژی خوارووی 
کۆمەڵگ��ە هەمان ئەو دەرەتانەی ئەوانی نەبوو 

کە بچێتە زانکۆ بۆ خوێندن. 
کۆمەڵ��ە دەیویس��ت ئامانج��ی خ��ۆی 
کە ڕێکخس��تنی جەم��اوەر بوو ل��ە ڕێگەی 
پەروەدەک��ردن، خزمەتگوزاری و ئەو کلینیکە 

بەرپرسانی 
مەدەنی و 
مەزهەبیی 
کۆمارەکە 

لە هەوڵدا بوون 
دەسەاڵتیان 
لە ڕێگەی 
دوو هێزی 
دژ بە یەک 

واتە ئەرتەش و 
پاسدارەکانەوە 

بچەسپێنن
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الدێییانەوە کە دواتر دایمەزراندن، بەدەس��ت 
بێنێ��ت. کۆمەڵە ب��ە تون��دی »رێزیۆنیزمی 
س��وڤیەتی«ی حیزب��ی ت��وودەی مەحکووم 
دەکرد و ناسیۆنالیزمی کوردیی بە کورتبینانە 
ناو دەبرد. ئەو دەیویست دەسەاڵت بۆ هەموو 
کۆمەڵگاکان��ی ئێران بگەڕێت��ەوە و دەوڵەتی 
ناوەندی شکس��ت بخوات. پتر لە ناسیۆنالیزم، 
ناناوەندگەرایی مەبەس��تی سەرەکییان بوو. لە 
ڕوانگەی ئەوانەوە، کوردەکان تەنیا بەش��ێک 
بوون لەو پڕۆس��ەیەدا و تەنیا هیوایان دەکرا 
سەرکەوتنی هاوبەش لەگەڵ شوێنەکانی تری 

ئێران بێت.
کۆمەڵە لە هیچ ش��وێنێک بەقەد ناوچەی 
س��نە � مەریوان بەهێز نەب��وو. ئەوە لە باری 
مێژوویییەوە بەش��ێکی بۆ ئ��ەوە دەگەڕایەوە 
کە ژمارەیەک��ی زۆر ل��ە ئەندامانی ڕێبەریی 
کۆمەڵە ل��ەو ناوچەیەوە بوون، هەروەها ڕەنگە 
بەشێکیش��ی بۆ ئەوە دەگەڕایەوە کە سنە لە 
شۆڕش��ە کوردییەکانی پێش��وودا بەشداریی 
نەکردب��وو، ئ��ەو شۆڕش��انەی ک��ە ناوەندی 
دەسەاڵتیان لە الی باکوورەوە بوون، بۆ نموونە 
س��ەرهەڵدانی س��مکۆ و کۆم��اری مەهاباد. 
کەواب��وو ماکەیەکی وەفاداریی ناوچەییی تێدا 

بوو.  
هەروەه��ا س��نە هەمیش��ە تێکەاڵوی��ی 
زیات��ری لەگەڵ کاروب��اری پارێزگا فارس��ە 
دراوس��ێکاندا هەبب��وو و بەم��ەش زیاتر لە 
ب��ەردەم ئ��ەو ئایدیۆلۆژیی��ە چینایەتییانەدا 
خ��ۆی بینیبووەوە کە ڕۆڵێک��ی گرینگیان لە 
گرووپەکانی ئۆپۆزیس��یۆن لە ئێرانی ناوەندیدا 
هەبوو. س��نە هەروەها مێژوویەکی یەکیەتیی 
چینایەتیش��ی هەبوو. لە 1917و 1918دا بۆ 
نموون��ە، گرووپێک ل��ە بازرگانەکانی چینی 
خ��وارەوە لە ژێر کاریگەری��ی دێموکراتەکان 
لە ش��وێنەکانی تری ئێراندا، حیزبی سۆسیال 
دێموکراتیان دامەزراندبوو. کاتێک قاتوقڕی و 
برسیەتی لە کوردس��تاندا گەیشتە لووتکەی، 
ئەوان کونتڕۆڵی ش��ارەکەیان گرتە دەست و 

دانەویڵەی کەڵەکەکراویان لە ئەنباری بازرگانە 
دەوڵەمەندەکان بەتایبەت فەرەجوڵاڵ ئاس��ەف 
دەرهێنا و دابەش��یان کرد. ئەوان دەستبەجێ 
لە الیەن ئەو ئاغا و مەالیانەوە کە دەمڕاس��تی 

تاران بوون، دەرکران.  
س��ەرەڕای ئەمەش، تۆوەکە چێنرابوو. لە 
سۆسیالیس��ت  حیزبی  192٠دا،  س��ەرەتای 
لقێکی لە سنە کردەوە کە تا هەڵوەشاندنەوەی 
پارتەکە لە 1926دا بەردەوام بوو. الیەنگرییان 
لە کۆمەڵگای یەکس��ان لە ک��ردەوەدا بوو بە 
ه��ۆی نوێ کردنەوەی بەرخۆدان لە دژی ئاغا 
و خاوەن مڵکەکان. لە ئاکامدا، توودە زیاتر لە 
سنە چاالک بوو تا شوێنەکانی تری کوردستان. 
هەر بۆیە، کاتێک لە بەهاری1979دا، حیزبی 
نەیتوانی  ئێ��ران  کوردس��تانی  دێموکرات��ی 
پشتیوانی لەوانە بکات کە شەڕی پاسدارانیان 
ل��ە س��نە و مەریوان��دا دەک��رد، کۆمەڵە و 
فیداییەکان بەپەلە بوون لە مەحکووم کردنیدا 
و کۆمەڵە لەو ناوچەیەدا خۆی کرد بە حیزبی 

سەرەکی. 
ل��ە کۆتایی��دا، کۆمەڵ��ە ب��ۆ زۆر کەس 
ل��ە ناوچەکە سەرنجڕاکێش��تر ب��وو چونکە 
دێموکراتیکت��رە.  ک��ە  دەردەک��ەوت  وا 
کۆمیت��ە ناوەندییەک��ەی هاوکاری��ی ش��انە 
ئیزنیشی  بەاڵم  دەکرد،  نیوەخودموختارەکانی 
بەوە دەدا کە زیات��ر بڕیاردانەکان لۆکاڵی بن. 
هەموو کەس ئەو هەس��تەی بەرامبەر حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران نەبوو، سەرەڕای 
تەش��کیالتە لۆکاڵییەکانی. لە س��نە، حیزبی 
پێگەیەکی  ئێ��ران  کوردس��تانی  دێموکراتی 
ک��ەم بەاڵم چاالکی هەبوو، ب��ەاڵم بە ناردنی 
کەس��ێکی مهابادی وەکوو کارگێڕ بۆ سنە و 
دیاری نەکردنی کەس��ێک لە خودی شارەکە، 
ئەو ڕوانگەیەی بەنیسبەت خۆی بەهێزتر کرد 
کە دەیگوت خۆی بە جیاواز و سەرتر دەزانێ. 
کۆمەڵە کەمت��ر لە حیزب��ی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران ئامادەی س��ازش لەگەڵ 
تاران بوو و زیاتر لە حیزبی دێموکرات س��وور 
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بوو لەسەر درێژەدانی شەڕ. ئەمە بێ ئەمالوئەال 
پێگ��ەی کوردەکانی لە وتووێژدا الواز کرد. لە 
نوامبری 1979دا، کاتێک حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران ئاگربڕێکی لەگەڵ دەوڵەت 
قەبووڵ کرد کە پێشزەمینەی وتووێژەکان بوو، 
هەوڵەکانی بە هۆی هێرش��ە بەردەوامەکانی 
کۆمەڵە بۆ س��ەر هێزەکانی دەوڵەت تووش��ی 
کێشە بوو. کۆمەڵە ڕەش��بین بوو و مانگێکی 
خایاند تا قەناعەتی پێ بهێنرێت بە شێوەیەکی 
نابەدڵی ئامادەی وتووێژەکان بێت. کاتێک لە 
دێس��امبردا وتووێژەکان شکس��تیان خوارد، 
کۆمەڵە گەڕایەوە مەیدانی شەڕ. ئەم ڕێکخراوە 
ڕەدی کردەوە کە لە هەوڵی ئاگربڕی دواتر لە 
ژوئەنی 198٠دا بەش��داری بکات و بەمەش 
پش��تیوانییەکی زیات��ری لە نێ��و جەماوەری 
ڕەشبین و لەسەر حەسێبی حیزبی دێموکرات 

بەدەست هێنا. 
هەبوو  »پارێزگاخواز«ەکانیش  ناوچە  دواتر 
ک��ە هەندێک ئاغا و ش��ێخ و خاوەن مڵکیان 
تێدا بوو کە هێش��تا ژمارەیەک پێڕەوی هەژار 
و هاوکات پرشوباڵویان هەبوو. یەک دوو ئاغا، 
بەتایبەت کوڕی سمکۆ، تاهیرخان، هەوڵی دا 
لەو ئاژاوەی لە کۆتایی 1978دا لە کوردستان 
هەبوو، کەڵکئ��اژۆ وەربگرێت و خۆی بکاتەوە 
س��ەرۆک. ژمارەیەکی تر ئاژاوەکەیان قووڵتر 
کرد کاتێک ویس��تیان دەس��ت بەس��ەر ئەو 
زەوییانەدا بگرنەوە کە لە ڕیفۆرمی 196٠ەکاندا 
لەدەس��تیان دابوو. ژمارەیەک کە بەداخ بوون 
بۆ لەدەس��تدانی ڕێژیمی پێشوو، هیواداربوون 
بە ژێنێ��راڵ پالیزبانی کورد پەیوەس��ت بن، 
ژێنێراڵێک کە فەرمانداری گش��تیی کرماشان 
ب��وو و هەڕەش��ەی کردب��وو کە بە س��وپای 
سەربازییەوە لە عێراقەوە دەگەڕێتەوە ئێران. 

رێژیمی نوێ ب��ەدوای یارمەت��ی لە نێو 
ئەو کوردانەدا دەگ��ەڕا کە هاوکاریی ڕێژیمی 
شایان کردبوو، بەو پێشگریمانەیەوە کە ئەوان 
بەستراونەتەوە بە ناوەندەوە بەبێ ئەوەی جۆری 
ڕێژیمەکەیان بۆ گرینگ بێت. لە عێراقیش��دا، 

ژمارەیەک بەش��ی عەش��یرەیی هەبوون کە 
ڕەنگە بە هۆی ڕکابەرانی خۆجێییی خۆیانەوە 
بووبێ��ت، لە بنەڕەت��دا دەیانویس��ت الیەنی 
دەوڵەتەک��ە بگرن، بۆ نموونە پێڕەوانی حاجی 
جەواهی��ر لە دۆڵ��ی مەرگەوەڕ. دیس��انیش 
پێشبینی کردنی سیاسەتی ئاغایەک هەمیشە 
ئاس��ان نەب��وو. بۆ نموون��ە، تاهی��ر خان لە 
باکوور لە س��ەرەتادا شەڕی لەگەڵ ئەرتەشی 
ناوچەک��ە و ژاندارمێری کرد ب��ەو هیوایەی 
خۆی دامەزرێنێت، بەاڵم لە جوالی 1979دا 
بە ش��ێوەیەکی نابەدڵ��ی ناچار ب��وو داوا لە 
حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران بکات 
بگاتە فریای، شتێک کە بە زەحمەت پێگەی 
سەرۆکایەتیی ناوبراوی لە نێو خەڵکی ئاساییی 
عەش��یرەکەی بەهێ��ز دەک��رد. دوات��ر بووە 
هاوپەیمان��ی بارزانییەکان، تۆکمەترین هێزی 
ئێران،  باکووری کوردستانی  عەش��یرەگەرای 
ئەو هێزەی کە تاهیرخان مێژووی پەیوەندیی 
بنەماڵەییی لەگەڵی هەبوو و بەمەش خۆی لە 
بەرەی دەوڵەت ب��ە دژی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران بینییەوە. سەرەڕای ئەمەش، 
ژمارەیەک لە خزمانی عەبدووی شکاک دژی 

تاران جەنگین. 
هەروەه��ا یەک دوو کەس��یش بوون کە 
بە هۆی باوەڕیانەوە پش��تیوانییان لە حیزبی 
دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێ��ران ک��رد. بۆ 
نموونە، س��ەنار، سەرۆکی ش��کاکی مامەندی 
ڕابردوویەکی درێژی لە ناس��یۆنالیزمدا هەبوو. 
س��ەنار بە هیچ ج��ۆر دۆس��تی بارزانییەکان 
نەبوو، لەبەر ئەوەی مەال مس��تەفا لە 1967دا 
س��ەناری کە بۆ کومیتەی شۆڕش��ی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران خەباتی دەکرد، 
دەستبەس��ەری کردب��وو و تەحویلی ش��ای 
دابووەوە. س��ەنار شانس��ی هەبوو ک��ە تەنیا 
زیندان��ی کرابوو. دوابەدوای ڕووخانی ڕێژیمی 
شا، سەنار بە بزووتنەوەکە پەیوەست بووەوە و 
لە فێوریەی 198٠دا وەکوو ئەندامی کۆمیتەی 
کوردس��تانی  دێموکراتی  حیزب��ی  ناوەندیی 
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ئێران هەڵبژێردرا. لە هاوینی ئەو س��اڵەدا، ئەو 
دژی زۆرێ��ک لە ئەندامان��ی بنەماڵەی خۆی 
ڕاوەستا و تاقە ڕێگەی ئاسنی ئێران بۆ تورکیە 
و ئورووپای کە لە ناوچەی ژێر دەسەاڵتی ئەو 
و بە دۆڵی قوتووردا تێدەپەڕی، لە نێو برد.  

یەکێک لە بەرچاوترینی ئەو کەس��انەی 
کە تاران بۆ الی خۆی ڕایکێشابوو، مەالیەکی 
پایەبەرزی س��وننی، ئەحمەد موفتی زادە بوو. 
موفت��ی زادە لە حەفتاکاندا مەکتەبی قورئانی 
لە ش��اری س��نە دامەزراندب��وو و یەکێک لە 
الیەنگرانی ماف��ی کولتووریی کوردەکان بوو. 
ئەو لە ماوەی خولی یەکەمی ش��ەڕی قورسی 

س��نە لە مارس��ی 1979دا، بە 
دڵنیاییەکی زۆرەوە بۆ زەربەلێدان 
لە کەسایەتیی مەالی خۆشناوی 
عێزەددی��ن  ش��ێخ  مهاب��اد، 
حوس��ێنی )بەگش��تی بە شێخ 
ناوەندی  بانگ دەکرا( کە ببووە 
س��ەرنج بۆ بەرخۆدانی کوردی، 
ئەگەرچی  مەیدانەک��ەوە.  هاتە 
موفت��ی زادە پێش��تر لەگ��ەڵ 
چاالکان��ی ک��ورد پەیوەندی��ی 
هەببوو، ب��ەاڵم بە زۆری وەکوو 
کەس��ێکی دواکەوت��وو س��ەیر 
دەکرا. ئەمەش پێگەی ناوبراوی 
الی خەڵکی ش��ار کە هەستی 

شۆڕشگێڕییان بەهێز بوو، الواز کردبوو. شێخ 
عێزەدین، موفتی زادەی بە کەسێک ناوبرد کە 
»خودموختاریی دەوێ، بەاڵم هیچ ئیدەیەکی 
لە ب��ارەی مان��ای خودموختاریی��ەوە نییە«، 
پێناس��ەکردنێک کە دەربڕی هەس��تی جێی 
پەس��ندی جەماوەر بوو. لەو ماوەیەدا، موفتی 
زادە ناچار بوو لەبەر ئاسایش��ی گیانی خۆی، 

سنە بەجێ بهێڵێ.  
توێژی ئایینی کە موفتی زادە نوێنگەیەکی 
تەواوی بوو، بەرەو پارێزکاری دەکشان. بەاڵم 
هەمیش��ە دەگمەنەکانی��ش هەبوون. ش��ێخ 
ناس��راوترین م��ەالی چەپگەرا  عێزەددی��ن 

بوو، بەاڵم چەندین کەس��ی تریش لە پرس��ە 
نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتییەکاندا الیەنی لیبراڵ 
ی��ان چەپیان گ��رت. لەوان��ەش دوو کەس 
کە پێش��تر پێش��بینیی ڕیفۆرم��ی زەوی لە 
196٠�ەکانیاندا کردبوو و گوندەکانی خۆیانیان 
دابووە دەست دانیشتووانیان و هانی خوێندنی 
ژنان لە قوتابخانە دەوڵەتییەکانیان دابوو. هەر 
بۆیە، گەر هەڵوێستی لیبڕااڵنەی ژمارەیەک لە 
مەالکان نەبووایە، دەکرا خەڵکی ئاسایی زیاتر 
بە مارکسیزمی توندڕەوی کۆمەڵە بشڵەژایەتن.  
مەالی دیک��ە هەبوون کە بەختی خۆیان 
لە ش��وێنی دیکەدا دەبینییەوە. برای ش��ێخ 
عێزەدی��ن حوس��ێنی، جەالل، 
بە مەبەس��تی وەڕێ خس��تنی 
پارێزکار  س��وننی  میلشیایەکی 
بە ناوی »خەبات« بە دژی تاران 
و کۆمەڵ��ە و حیزبی دێموکراتی 
چەکوچۆڵی  ئێران،  کوردستانی 

لە سەدام حسێن وەرگرت.  
بۆ زۆرێ��ک لە چینی کۆنی 
خاوەن مڵ��ک، داڕمانی ڕێژیمە 
دەرەتانێ��ک  شاهەنش��اهییەکە 
دەستبەسەرداگرتنەوەی  بۆ  بوو 
ئەو زەوییانەی��ان کە دوابەدوای 
بەس��ەر  س��پی  شۆڕش��ی 
وەرزێڕەکان��دا دابەش کرابوون، 
یان النیکەم دەیانویس��ت کرێی ئەو زەوییانە 
وەربگرن کە نەیاندەتوانی بەدەستیان بهێننەوە. 
لەشوێنی تر، وەرزێڕەکان بە مەبەستی خاوەن 
بوونی ئەو زەوییانەی کە پێیان وابوو لەسەریان 
فێڵیان لێ کراوە، یاسایان گرتە دەست خۆیان. 
ئەمە لە هیچ ش��وێنێک ئەوەن��دەی مەریوان 
زەق نەب��وو، لەو ش��وێنەی ک��ە پەیوەندیی 
خاوەن مڵک � وەرزێڕ زۆر ناوزڕاو بوو. کۆمەڵە 
لەڕاس��تیدا پش��تیوانیی کرد و لە شەڕی دژە 
چینی خاوەن مڵک، ڕێبەرایەتیی وەرزیڕەکانی 
کرد. کاتێک وەرزێڕە ت��ووڕەکان لە جووالی 
1979دا ب��ەرەو کۆمیتەی ئیم��ام ڕێپێوانیان 

رێژیمی نوێ 
بەدوای یارمەتی 

لە نێو ئەو کوردانەدا 
دەگەڕا کە 

هاوکاریی ڕێژیمی شایان 
کردبوو، 

بەو پێشگریمانەیەوە 
کە ئەوان بەستراونەتەوە 

بە ناوەندەوە 
بەبێ ئەوەی 

جۆری ڕێژیمەکەیان 
بۆ گرینگ بێت
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کرد و داوای »دەرکردنی ماکە فیۆدالەکانیان« 
ک��رد، هیچ دژوار نەبوو بۆ خ��اوەن مڵکەکان 
کە کۆمیتەکە بهێننە س��ەر ئەو قەناعەتە کە 
فیۆدالیزمەکەی ئەوان بەڕوونی لە کۆمۆنیزمی 

کۆمەڵە باشترە. 
دام��ەزراوە  ئەگەرچ��ی  بۆی��ە،  ه��ەر 
لۆکاڵییەکانی دەوڵەت لە بنەمادا لە زۆر بەشی 
ئێراندا پشتیوانییان لە وەرزێڕەکان دەکرد، لە 
مەریوان پرسەکە جیاواز بوو، کیشمەکێشێکی 
چینایەت��ی ل��ە ئاس��تی خۆجێیی لەس��ەر 
پرس��ی زەوی و زار هەر لە س��ەرەتاکەیەوە 
بووە پرس��ێکی نەتەوەیی کە بە ش��ێوەیەکی 
جی��ددی زەبری ل��ە پەیوەندییەکانی خەڵک 
لەگ��ەڵ تاران دا. ماوەیەکی پێ چوو تا ڕێژیم 
بە تێگەیش��تنێکی پترەوە ڕووبەڕووی پرسی 
زەوی و زار ببێت��ەوە � وات��ە پاش ئەوەی لە 
سەرتاس��ەری ئێران بە شێوەیەکی نادرووست 

مامەڵەی لەگەڵ پرسەکە کردبوو. 
کۆمەڵە هەڵوێستێکی توندڕەوانەی لەسەر 
پرس��ی زەوی و زار بە الیەنگریی وەرزێڕەکان 
گرت��ە بەر، بەتایبەت لە دەورووبەری مەریوان 
و س��نە. ئەم سیاس��ەتەی ل��ە دەورووبەری 
بۆکان لەو شوێنەی کە خزمە دێبوکرییەکانی 
ڕێبەرایەتی��ی کۆمەڵە دەژی��ان، کەمتر پێڕەو 
دێموکراتی کوردس��تانی  دەک��رد. حیزب��ی 
ئێرانیش س��وودی لە ڕیفۆرمی کۆمەاڵیەتی � 
ئابووریی سوسیالیس��تی برد. کاتێک ئاغاکانی 
دەورووب��ەری ورم��ێ و مهاب��اد هەوڵیان دا 
ماڵیاتی باو )نەنووسراو لەیاسادا( بەسەر خەڵکدا 
ببڕنەوە، حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
ناچ��اری ک��ردن واز لە هەوڵەکانی��ان بێنن. 
دیس��انیش حیزب��ی دێموکرات دەیویس��ت 
خۆی ل��ەو ج��ۆرە ڕووبەڕووبوونەوەیە نەدات 
کە کۆمەڵە دەیویس��ت. حیزب��ی دێموکرات 
دەیویست پش��تیوانیی عەشیرەتەکان بۆ الی 
ڕوانگ��ەی خۆی ڕاکێش��ێ، ن��ەک بە هۆی 
جیاوازی بیروبۆچوونەوە تووشی تێکهەڵچوون 
بێت لەگەڵیان. سەرەڕای ئەمەش، پرۆسەیەکی 

سروشتیی دووبەرەکی سازبوون لە ئارادا بوو، 
ئاغ��اکان داوای یارمەتیی��ان لە بەرپرس��انی 
حکوومی دەک��رد و وەرزێ��ڕەکان ڕوویان لە 

کۆمەڵە یان حیزبی دێموکرات دەکرد. 
ل��ە کۆتایی��دا، ڕێژی��م هاوکاریی هێزی 
بارزانیی��ەکان لە نێ��و کرمانجەکانی ناوچەی 
باکووری کوردس��تانی ڕۆژهەاڵتی بەدەس��ت 
هێنا ت��ا ناوچەکانی نزیک لە س��نوور لەژێر 
دەس��تی حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی 
ئێ��ران دەربهێن��ێ و ئاغا کورمانج��ەکان بە 
قەناعەت بگەیەنێت کە لە حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران کە ل��ە ڕووی یەکیەتیی 
زاراوەیی��ەوە زیاتر س��وننییەکان ڕۆڵیان تێدا 
دەگێ��ڕا، دوور بکەون��ەوە. بارزانیی��ەکان بەو 
جۆرەی هاوکاری��ی پەهلەوییەکانیان کردبوو، 
هاوکاریی کۆماری ئیسالمییان کرد. سەرەڕای 
ئەمەش، زۆربەی ئ��ەو ئاغایانە هەوڵیان دا لە 
دەیانویست  بمێننەوە،  کێش��ەکەدا  دەرەوەی 
ددان بە دەسەاڵتی تاراندا بێنن و بەمەش کەم 
تا زۆر س��ەربەخۆ بمێنن��ەوە، بەاڵم بەکردەوە 

نەکەونە نێو شەڕەکەی کوردستانەوە. 

تێڕوانینی کۆمارەکە بەرامبەر کوردەکان
رێژیم��ە نوێیەک��ە ب��ە نیگەرانیی��ەوە ل��ە 
سەرهەڵدانی ناسیونالیزمی کوردییان دەڕوانی. 
نافارس��ەکانی ئێران بەس��ەریەکەوە  کەمینە 
نزیک بە نیوەی حەش��یمەتی ئێرانیان پێک 
دەهێن��ا. لە ڕۆژە س��ەرەتاکاندا و لەو کاتەی 
کە ڕێژیم لە خۆی دڵنیا نەبوو، ئەو ترس��ەی 
هەبوو کە پاشەکشە بەرامبەر کوردەکان دواتر 
داواکاریی گرووپەکانی تریش��ی بەدوادا بێت. 
ئەم کەمینانە لەمبەر و ئەوبەری سنوورەکانی 
ئێران��دا نیش��تەجێ ب��وون، ک��وردەکان و 
عەرەبەکان لە س��نووری عێراق، ئازەرییەکان 
و تورکەمەن��ەکان لە س��نوورەکانی تورکیە و 
س��وڤیەتدا و بەلووچەکانیش لەسەر سنووری 
ئەفغانس��تان و پاکس��تان. لە س��ێ نموونەدا 
)کوردەکان، تورکەمەن��ەکان و بەلووچەکان(، 
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هەس��تی نزیکایەتی لەگەڵ ئەوبەر سنوور بە 
هۆی ئ��ەوەی کەمینەی س��وننیش بوون لە 

ئێراندا، زیاتر بوو. 
الی کوردەکان، سەرنجڕاکێش��یی کەڵک 
وەرگرت��ن لە مەترس��یی دەرەکی زیاتر وەک 
کارتی گوش��ار بوو تا ئەوەی بڵێین لە ترسی 
حکوومەت ناچار بووبێتن دەست بۆ ئەو کارتە 
ببەن. لە مارسی 1979دا، غەنی بلووریان )کە 
لە دێسامبردا پاش 25 ساڵ بەند بوون، ئازاد 
کرابوو( لە لێکدانەوەیەکی  خێرادا وتی »ئەگەر 
ئەم دەوڵەتە شۆڕش��گێڕە قەبووڵی بکات مافی 
نەتەوایەتی بە خەڵکی ک��ورد بدات، ئەوکات 
زۆر ئاس��ان دەبێت بەرگری لە س��نوورەکانی 
ئێران لە بەرامبەر هێرش��ی دەرەکیدا بکرێت. 
ب��ەاڵم گەر ئەم کارە ن��ەکات، هەندێ هێزی 
دەرەکی دەتوانن کەڵکئاژۆ لە هەستی خەڵکی 
کورد وەربگ��رن«. هەڕەش��ەکە هەڵەی تێدا 
نەبوو. هەر جۆرێک بێت، پرس��ی کورد تارانی 
بە تەواوی تووش��ی دڵەڕاوکێ کردبوو، لەبەر 
ئ��ەوەی وەبیرهێنەرەوەی س��مکۆ، مهاباد و 
ئەوکات��ە بوو کە عێ��راق ئیزنی دابوو جیابیرە 
کوردەکان وەک��وو خاڵی هێرش بردن کەڵک 

لە خاکەکەی وەربگرن.  
»خودموختاری«یی��ەی  ئ��ەو  کەواب��وو، 
ک��وردەکان دەیانویس��ت، الی ت��اران ل��ە 
»جیاییخ��وازی« دەچوو. ب��ۆ نموونە، کاتێک 
لە جوالی و ئاگۆس��تی 1979 لە مەریوان و 
س��نە لەسەر پرسی مڵکداری شەڕ گەڵگیرسا، 
»ئ��ەوان  وت��ی:  ب��ازرگان  س��ەرۆکوەزیران 
]ک��وردەکان[ ه��ەر خودموختاریی��ان ناوێ، 
ئەوان دەیانەوێ ل��ە ئێران جیا ببنەوە«، ئەمە 
س��ەرەڕای ئەوەش ڕێبەرایەتی��ی کورد وریا 
بوون لەسەر ش��ی کردنەوەی ئەو ڕاستییەی 
کە داواکارییەکەیان ب��ۆ خودموختاری، وەها 
لێکەوتەیەکی بەدوادا نەیێت. لە ڕاس��تیدا، لە 
دواکەوتووەکان  »ئەوە  قاس��ملووەوە  ڕوانگەی 
بوون کە ل��ە بارەی جیابوون��ەوەوە هاواریان 
دەکرد. چەپ��ی ک��وردی خودموختارییەکی 

بیاتنەرانەیان دەویست«. بەاڵم ڕوانگەی تاران 
بەنیس��بەت کوردەکان نەدەس��ڕایەوە: ئەوان 
س��ەربەخۆییخواز  و  بوون  س��ەربەخۆییخواز 

دەمانەوە.   
ک��وردەکان ڕووب��ەڕووی بەربەس��تێکی 
ت��ر بوونەوە، بەربەس��تێک کە ه��ەم الیەنی 
کردەوەیی هەبوو و هەم الیەنی ئایدیۆلۆژیکی. 
ئەوەش ئ��ەو جیاکاریی��ە مەزهەبییە بوو کە 
زۆربەی کوردەکانی وەکوو کەمینەی س��وننی 
لە سەرزەمینی ش��یعەدا دەناساند. لە ئاستی 
کردەیی��دا، پەیوەندیی کوردە س��وننییەکان 
لەگ��ەڵ دراوس��ێ ش��یعە نەکوردەکانیان بە 
ش��ێوەی نەریتی الواز بوو و هەندێ جاریش 
توندوتیژی لە نێوانیاندا هەاڵیس��اوە. ئێس��تا 
ڕێژی��م، تون��دڕەوە ش��یعەکان ل��ە فۆرمی 
کۆمیتەکان��ی ئیمام و پاس��داراندا دەنێرێ تا 
کوردستان کونتڕۆڵ بکەن، کە پێشبینی دەکرا 
جێگرەوەی ئەو وەزعە هەر شەڕی چەکداری 
لە نزیک بە هەموو ش��ارەکانی کوردس��تاندا 
دەبێت: مەریوان، س��نە، س��ەقز، بانە، پاوە و 
هتد. پ��اش یەکەمین دەوری ش��ەڕەکان لە 
سنە، تاران بە دیاری کردنی بەرپرسێکی بااڵی 
شیعە، ئایەتوڵاڵ حوججەتولئیسالم سەفدەری 
بە فەرماندەریی پادگانی پاسداران لە شارەکە، 

زیاتر هەستی خەڵکەکەی بریندار کرد.
جیددیترین ش��ەڕ لە نەغ��ەدە ڕووی دا، 
شارێک کە دانیش��تووانەکەی تێکەاڵو بوون. 
ل��ە کۆتاییەکانی ئاوریل��ی 1979دا، حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران کۆبوونەوەیەکی 
بەرین��ی لە س��تادیۆمێکی فووتب��اڵ کە لە 
بەشی ئازەری نشینی شارەکەدا هەڵکەوتبوو، 
ڕێکخس��ت. کومیتەی خۆجێیی ئازەرییەکان 
داوای ل��ە حیزب��ی دێموک��رات ک��رد ک��ە 
کۆبوونەوەکە لە شوێنێکی تر بگرێت تا پێش 
ب��ە دنەدرانی کەس��انێک بگیرێ��ت. حیزبی 
دێموک��رات نەتەنیا ئ��ەم داواکارییەی ڕەت 
کردەوە بەڵک��وو ژمارەیەک ل��ە گرووپەکانی 
حیزب��ی دێموک��رات بە چەکەوە گەیش��تنە 
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شوێنەکە. کاتێک باندە ئازەرییەکان دەستیان 
کرد بە تااڵنی گون��دە کوردییەکان، النیکەم 
2٠٠ کەس کوژران و نزیک بە 2٠٠٠ کەس 

ئاوارە بوون. 
ک��وردە ش��یعەکان لە باش��ووری س��نە 
هەس��تێکی جیاواز ل��ە برا س��وننییەکانیان 
بەنیسبەت شۆڕشی ئیسالمی هەبوو. ئەوانەی 
پارێزگای کرماش��ان وتیان هیچ ئۆگرییەکیان 
بە خودموخت��اری نییە. ئەوان ل��ە بنەڕەتدا 
دەیانویس��ت هەر جۆرێک بێت بەش��ێک لە 
کۆماری شیعە بمێننەوە و ڕێژیمیش لە کاتی 
وەرگرتنی ئەندام لە نێوانیاندا وەک »پێشمەرگە 
موس��وڵمان« بۆ ش��ەڕ دژی ناس��یۆنالیزم و 
چەپەکان لە ناوچە باکوورییەکانی سەروویانەوە 
کێشەیەکی ئەوتۆی نەبوو. لە 1979دا، کوردە 
سوننی و ش��یعەکان لەو گوندانەی پارێزگای 
کوردس��تان کە پێکەوە دەژی��ان، بە کردەوە 

تووشی شەڕە تەقە لەگەڵ یەکتر بوون. 
ئەوە لە ئاس��تی ئایدیۆلۆژیکییەوە بوو کە 
داهات��ووی کوردەکان ب��ۆ خۆبەڕێوەبەری بە 
جیددی تاریک و لێڵ ب��وو. خومەینی پێش 
لە بەدەسەاڵت گەیشتنی هیچکات بۆچوونی 
خۆی لە ب��ارەی کەمایەتییە ئیتنیکییەکانەوە 
دەرنەبڕیب��وو، ئەم��ە س��ەرەڕای نووس��ینە 
بەرباڵوەکان��ی لە بارەی پرس��ە کۆمەاڵیەتی، 
ئایینی، ئابووری و سیاسییەکانەوە. ڕەنگە ئەو 
هەر بیری لێ نەکردبێتەوە. سەرەڕای ئەمەش، 
کێشەکانی بەردەم ئێرانی شۆڕشگێڕ دەرەتانی 
پێویستی بۆ دەربڕینی بۆچوونی لەم بارەیەوە 
ب��ە ناوبراو دا. نیگەرانی��ی بنەڕەتی خومەینی 
س��تراتیژیک بوو. ئەمە بۆ ش��ێخ عێزەددین 
حوس��ێنی لەیەکەمین کۆبوون��ەوەی لەگەڵ 
خومەین��ی ل��ە ئاوریل��ی 1979 ڕوون بوو: 
»کاتێک ئەوێم بەجێ دەهێشت،[ خومەینی] 
گۆش��ەیەک لە عەباکەمی گ��رت و پێی وتم: 
ئەوەی داوات لێ دەکەم ئاسایشی کوردستانە«، 
منیش گۆش��ەیەک لە عەباکەیم گرت و وتم: 
»ئ��ەوەی من داوات لێ دەکەم خودموختاریی 

کوردستانە«. لە مانگە سەرەتاییەکاندا، خومەینی 
دەیویس��ت ئیزن بە دەوڵەت ب��دات لەگەڵ 
کوردەکان لەس��ەر داواکاری��ی خودموختاری 
وتووێژ بکات. وەک س��ەرۆکوەزیران بازرگان 
وتی )ئەگەرچ��ی ڕوانگەی خ��ودی بازرگان 
لە ب��ارەی خودموختارییەوە زۆر بەرتەس��ک 
بوو(: »ئێمە دەمانویس��ت لەگ��ەڵ کوردەکان 
بگەینە ڕێککەوتنێ��ک، ئەگەرچی لەگەڵ ئەو 
ڕادیکااڵنە مامەڵەمان دەکرد کە تا ڕادەیەکی 
زۆر توندڕەو ب��وون. ئێمە وتمان »ئیزنیان پێ 
بدەن ئەوە هەڵبژێرن کە دەیانهەوێ«. کاتێک 
ئەوان دەس��تیان کرد بە قسەکردن لە بارەی 
خودموختارییەوە، ئێمە تەنانەت ئەوەش��مان 

قەبووڵ کرد.«
ئیسالمی  بنەڕەتیی  یاس��ای  رەشنووسی 
لە ژوئەنی 1979دا ب��اڵو کرایەوە، ئەگەرچی 
پێش��نیاری خودموختاریی تێدا نەبوو، بەاڵم 
بەڵێن��ی دەدا ک��ە »فارس��ەکان، تورکەکان، 
و  بەلووچ��ەکان  عەرەب��ەکان،  ک��وردەکان، 
تورکەمەن��ەکان و ئەوان��ی ت��ر ماف��ی وەک 
یەکیان دەبێت«. ئەو ڕەشنووس��ە تەنانەت ئەو 
دۆکتۆرینەی تێدا نەبوو ک��ە دواتر پێی زیاد 
کرا و باسی دەوڵەتێکی دەکرد بە ڕێبەرایەتیی 
ڕێبەرێکی بااڵی مەعنەوی )ویالیەتی فەقیه(. 
خومەینی دەیویست ئیزن بدات ڕەشنووسەکە 
ڕاس��تەوخۆ بچێت��ە ب��ەردەم ڕیفراندۆم��ی 
خەڵکەوە. ئ��ەوە بازرگان و بەنیس��ەدر بوون 
کە بە ش��ێوەیەکی کارەساتهێنەر پێداگرییان 
لەس��ەر ئەوە کردبوو کە ڕەشنووسەکە دەبێ 
بدرێتە دەس��ت ش��ووڕایەکی هەڵبژێردراوی 
یاس��ای بنەڕەتییەوە و ئەوان پێداچوونەوەی 
پێدا بکەن. ئەوان هیچ لەوە تێنەدەگەیش��تن 
ک��ە ئ��ەم کارە دەبێت��ە کردن��ەوەی دەرگا 
ب��ۆ مەال ڕادیکاڵ��ەکان. لە بەرامب��ەردا، ئەوە 
ئایەتوڵ��اڵ عەلی ئەکبەری ڕەفس��ەنجانی بوو 
کە هۆش��داریی پێدان و وتی »پێتان وایە کێ 
بۆ شوورای یاسای بنەڕەتی هەڵدەبژێردرێت؟ 
مشتێک بێ مێشک و بناژۆخوازی دەمارگرژ، 
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ئەوانە وەها زەبرێک لە ڕەشنووس��ەکە دەدەن 
کە ل��ە کۆکردنەوەیان پەش��یمان دەبنەوە«. 
دەرک��ەوت ه��ەر وای لێه��ات. 77 ئەندامی 
شوورای کارناسان هەڵبژێردران و لە ئاگۆستدا 

کۆ کرانەوە، 55 کەسیان مەال بوون. 
ب��ۆ ئ��ەم بناژۆخوازان��ە دژوار نەبوو کە 
هەوڵ ب��دەن خومەینی بۆچوون��ی لە بارەی 
ڕەشنووس��ەکەوە بگۆڕێ��ت. ل��ە نوامب��ردا، 
خومەینی باس��ی کرد ک��ە بۆچی هەر جۆرە 
ئاماژەیەک بە کەمایەتییە ئیتنیکییەکان ال برا: 
»هەندێ جار وشەى کەمینەکان بۆ ئاماژە 
بە خەڵکانێ��ک وەک ک��وردەکان، لوڕەکان، 
تورکەکان، فارس��ەکان و بەلووچەکان و هتد 
بەکار دەچێ��ت. ئەم خەڵکانە نابێ بە کەمینە 
ناوببرێن، چونکە ئ��ەم چەمکە ئەو گریمانەی 
تێدایە کە جیاوازییەک لە نێوان ئەم برایانەدا 
هەیە. لە ئیس��المدا، وەها جیاوازییەک هیچ 
جێگایەکی نیی��ە. هیچ جیاوازییەک لە نێوان 
ئەو موسوڵمانانە نییە کە بە زمانی جیاواز قسە 
دەکەن، بۆ نموونە، عەرەبەکان و فارس��ەکان. 
ئەگەری ئەوە زۆرە کە وەها کێش��ەگەلێک لە 
الیەن ئەو کەسانەوە دروست کرابێت کە حەز 
ناکەن واڵتە موس��وڵمانەکان یەکگرتوو بن ... 
ئەوان کێشەی ناس��یۆنالیزم، پان � ئێرانیزم، 
پ��ان � تورکی��زم و ئەو ج��ۆرە ئیزمگەلەیان 
دروست کردووە کە بە دژی هزری ئیسالمییە. 
بەرنامەیان لەنێوبردنی ئیس��الم و فەلسەفەی 

ئیسالمییە.« 
ه��ەر بۆی��ە، تەنان��ەت باس ک��ردن لە 
کەمایەتیی��ە ئیتنیکییەکان ل��ە چوارچێوەی 
ئیس��المدا دژایەتییەک ب��وو بەرامبەر ئایینی 

ڕاستەقینە. 
وەک��وو  نەدەک��را  ک��وردەکان  ئەگ��ەر 
کەمینەیەک��ی ئیتنیکی بە جی��اواز لە قەڵەم 
بدرێ��ن، ئ��ەوا زۆرینەیان دەکرا بانگەش��ە بۆ 
پێگ��ەی کەمایەتی��ی خۆیان وەک س��وننی 
بکەن. هیچ گومانێ��ک لە جیاوازی و پێگەی 
نزمتریان لە دەوڵەتێکی شیعەدا نەبوو، ڕاست 

ئاوێن��ەی ئەو بارودۆخە بوون کە ش��یعەکان 
لە عەرەبس��تانی سعوودی و واڵتانی عەرەبیی 
دیکە هەیانبوو. ئەوان خەڵکی ئاس��ایی بوون 
)ئۆم��ە(، ل��ە بەرامبەردا ش��یعەکان خەڵکی 
تایبەت )خاس��ە( بوون. س��ەرەڕای ئەمەش 
کاتێک ڕەشنووسی سەرەکیی یاسای بنەڕەتی 
بە ناوهێنان، چوار لقی ش��ەریعەتی سوننیی 
بە فەرمی ناس��ی، دواڕەشنووس ئەو ناوانەشی 
داخست و پێداگریی لەسەر سروشتی شیعەی 
حکوومەتەک��ە کرد و بەو پێیە پێویس��ت بوو 
بەرپرس��انی ب��ااڵی حکوومی، س��ەرکۆمار و 

سەرۆکوەزیران، شیعە بن. 
 ئەگەر ئەوان هیچ شوناسێکیان نەبوو، نە 
کورد و نە س��وننی، کەوابوو هیچ مانای نەبوو 
دەنگ بەیاسای بنەڕەتی بدەن. بۆیە کوردەکان 
تا ڕادەیەک ب��ە یەکدەنگ و وێکڕا خۆیان لە 
دەنگدان پاراس��ت و لەو شوێنانەی دەنگدان 
بەڕێوە دەچ��وو، س��ندووقەکانی دەنگدانیان 
س��ووتاند. تەنیا کوردە ش��یعەکانی کرماشان 
بەش��دارییان تێدا کرد. لە ژانویەی 198٠دا، 
خومەینی بە شێوەیەکی گونجاو نەرمیی نواند 
و بەڵێنی دەس��تکاری کردنی یاسای بنەڕەتی 
لە پێناو گەرەنتی کردنی عیبادەتی مەزهەبی 
س��وننی لەو ش��وێنانەی زۆرینەیان س��وننی 
بوون، دا. دیسانیش وەها دەستکاری کردنێک 
چاوەڕوان کراو نەبوو و کوردەکان ئەوەیان بە 
داوێک لێکدەدایەوە بۆ بەش��داری کردنیان لە 

هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریدا. 
ه��ەر ل��ە س��ەرەتاوە، ش��ێخ عیزەددین 
حوس��ێنی وەها پێناسەیەکی بۆ ناسیۆنالیزمی 
ئایین��دا  لەگ��ەڵ  ک��ە  کردب��وو  ک��وردی 
بێتەوە ئەویش ل��ە پێن��او بەرپەرچدانەوەی 
ناڕوونییەکان��ی ڕێژیم��ە نوێیەک��ە. وەک��وو 
لیبراڵێکی مەزهەب��ی و چەپگەرایەک، ناوبراو 
زیاتر لەگەڵ کۆمەڵە دەگونجا تا لەگەڵ حیزبی 
دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێ��ران و بەمەش 
ببووە مەالیەکی نائاس��اییی سوننی. سەرەڕای 
بۆچوونە جێی گەنگەشەکانیش��ی، ستانداردە 
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گەرەنتیکەری  جیاوازەکان��ی،  تاکەکەس��ییە 
ڕێزێکی جەماوەری بۆ ش��ێخ ب��وو. کەوابوو، 
شێخ بەپێی هەڵوێستە تاکەکەسی، مەعنەوی 
و ناسیۆنالیستییەکانی، کاندیدایەکی سروشتی 
بوو بۆ پڕکردنەوەی بۆش��اییی ڕێبەرایەتی لە 

مهاباد لە پاش داڕمانی ڕێژیمی پەهلەوی.
ش��ێخ عێزەددین دۆکتۆرین��ی ویالیەتی 
فەقیه��� و بەم پێیەش لە ک��ردەوەدا خودی 
خومەینی و ش��وورای نیگابانی بە قس��ەکانی 

ڕەت دەکردەوە. ئەو دەیگوت: 
»ئەوەی هەمان��ە دەوڵەتێکی ئایینی نییە، 
بەڵکوو دیکتاتۆرییەکە لە ژێر ناوی ئیس��المدا 
... ڕۆڵی مەال دەبێ ڕێنمایی بێت لە ناساندنی 
خودادا. هەندێ مەالی شیعەشمان هەیە کە 
بەنیس��بەت  خومەینی  تێڕوانینی  بەرپەرچی 
فەقیه� دەدەنەوە. ئەمە ڕێژیمێکی ئیس��المی 
نیی��ە ... ه��ەر ج��ۆرە ڕێژیمێک��ی ئایینی، 
دیکتاتۆری لێ دەکەوێتەوە و ئایینیش دەبێتە 
ئامرازێکی لێدان، لەس��ێدارەدان و کوشتن بە 

ناوی خوا.« 
ئەگەری ئەوە لە ئارادا نەبوو کە خومەینی 
لە وەه��ا ڕەخنەیەک ببوورێ��ت یان لەبیری 
بچێت. دیسانیش شێخ زیاتریشی وەسەر نا: 

»من باوەڕم بە جیایی دین و دەوڵەت هەیە. 
هەر کاتێک دەوڵەتێکی ئایینی دامەزرێت، ئەوە 
چەقبەس��توو و دژی دێموکراسییە. دەوڵەت 
دەبێ ئی��زن ب��ە دێموکراس��ی و جیاوازیی 

سیاسی لە نێو کۆمەڵگادا بدات.«
ه��ی  دەڵێ��ی  بۆچوونگەلێ��ک  وەه��ا 
ئورووپاییەکانە تا ئەوەی بۆچوونێکی سیاسیی 
ئیسالمی بێت و بە دڵنیاییەوە هیچ جێگەیەکی 
لە ئێرانی شیعەدا نەبوو. هەر بۆیە هیچ سەیر 
نەبوو کە شێخ لە قوم وەکوو دوژمنێک سەیر 

دەکرا. 
زەحمەتە بگوت��رێ بۆچوونە ئایینییەکانی 
ش��ێخ چەن��دە جێ��ی پەس��ندی ک��وردە 
ئیمان��دارەکان بوو، بەاڵم ئیس��تداللەکانی بە 
قازانج��ی خودموختاری��ی نەتەوەی��ی بوو و 

شێوەی ژیانی خۆی شەپۆلێک لە پشتیوانیی بۆ 
بەرهەم هێنابوو. ئەو بەم ئیستداللەی خوارەوە 
خۆی لە قەرەی ئەو بانگەش��ە جیهانگەرایانە 
لە ئیس��الم نەدا کە قوم باس��ەکەی هێنابووە 
ئاراوە و بەو پێیە حاش��ا ل��ە خودموختاریی 
ئیتنیک��ی دەکرا: »ئیس��الم پێویس��تی بەوە 
نییە ک��ە گرووپێک خەڵک  بەس��ەر هەموو 
موس��وڵمانەکاندا حکوومەت بکەن. ئیس��الم 
ئ��ەوەی قەبووڵە کە خەڵک بەس��ەر گرووپ، 
نەتەوە و عەشیرەی جیاوازدا دابەش بوون. لە 
ئیس��المدا هیچ هۆیەک بۆ ئەوە نییە کە ئەم 
گرووپانە نابێ لەمەڕ کاروباری خۆیان بڕیاردەر 

بن.« 
وەها بۆچوونگەلێک، هاوکات، لە خزمەتی 
تەئی��دی بۆچوون��ی خومەینی بەنیس��بەت 
جیهان��ی کوردیی��ەوە بوو. خومەینی، ش��ێخ 
عێزەددی��ن و قاس��ملووی ب��ە بەرپرس��ی 
ڕاس��تەوخۆی هەاڵیسانی ش��ەڕی مڵکداری 
ل��ە جوالی و ئاگۆس��تی 1979 ن��او دەبرد، 
ئەگەرچی ئەوان بە ئاش��کرا کەوتبوونە دوای 
پروپاگەندەچییەکانی  ڕووداوەکانەوە.  شەپۆلی 
ڕێژیم دەس��تیان کردبوو بە ناوبردنی ش��ێخ 
عێزەدین )شانازیی ئایین( بە »زیددەدین« )دژە 
ئایین(. قاس��ملوو ڕێگەی چوون بۆ ش��وورای 
حەفتاوس��ێ ئەندامیی کارناسەکانی لێ گیرا، 
ئەو شوورایەی کە ناوبراو بۆی هەڵبژێردرابوو. 
ه��ەر دووکیان وەک ئاژاوەگێڕ س��ەیردەکران 
و حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران بە 
»حیزبی شەیتان«، »گەندەڵ و نۆکەری بێگانە« 
ناو براو و بە نایاس��ایی ڕاگەیەندرا. ئەوە دواتر 
و لە ژێر گوش��اری ش��ەڕ لەگەڵ عێراق بوو 
کە ڕێژی��م تێڕوانینێکی نەرمت��ری بەرامبەر 
س��وننییەکان ڕەچاو ک��رد و هەوڵی جیددی 
دا بۆ ڕاکێش��انی مەال کوردە سوننییەکان تا 

پشتیوانی لە ڕێژیمەکە بکەن.  

دابڕان  لە دەرەوە و لە نێوەوە
س��اڵی  یەکەمی��ن  کۆتاییەکان��ی  ل��ە 
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پڕکێشمەکێشدا، بارودۆخەکە وەک چاوەڕوان 
دەک��را، لەدەس��تدانی س��ەبری ڕێژیم و بێ 

هیواییی کوردەکانی بەدواوە بوو. 
ئاژاوەکانی مارس � ئاوریلی 198٠ دەوڵەت 
لە تارانی هان دا تا هێرش��ێکی بەرین بکاتە 
س��ەر کوردستان. دەوڵەت س��وور بوو لەسەر 
ئەوەی کونتڕۆڵی تەواوی سەرانس��ەری واڵت 
بکات و لەوە دەترسا کە کوردستانێکی لیبراڵ 
دەبێتە نموونەیەکی مەترسیدار بۆ شوێنەکانی 
تری ئێران. بەنیسەدر کە بە تەواوی ئاگاداری 
دوژمن��ە ئاخوندەکانی لە قوم بوو، نەیدەتوانی 
بە الواز دەربکەوێت. هەروەها بە هۆی ئەوەی 
شەڕ لە کوردس��تان جێی پەسندی جەماوەر 
نەبوو، بەنیسەدر ناچار بوو هۆشداری بدات بە 
ئەرتەش تا لە بڕیاڕە س��ەربازییەکانی دەوڵەت 
س��ەرپێچی نەکەن. ل��ە کۆتایی��ی ئاوریلدا، 
دەوڵەت کونتڕۆڵی زۆربەی خاکی کوردستانی 
لەدەس��تدا بوو، بەاڵم بە تێچ��ووی نزیک بە 

هەزار کەس کوژراو لە شەڕەکەدا.  
 کاتێک کاتی دۆزینەوەی ڕێگەچارەیەکی 
ئاشتیانە هات، هەوڵەکانی بەنیسەدر بە هۆی 
ئاخوندگەلێک��ی تون��دڕەوی وەک ئایەتوڵ��اڵ 
موحەمم��ەد بەهەش��تییەوە کە دەیویس��ت 
سەرانس��ەر کوردستان »لەس��ەر عەرز تەخت 
بکرێ��ت«، پەراوێز خران. غەن��ی بلووریان کە 
ڕەدی کردبووەوە وەکوو نوێنەری خەڵکی مهاباد 
بچێت��ە »مەجلیس«، خۆی ل��ە بارودۆخێکدا 
بینیی��ەوە کە ڕوو ل��ە چاپەمەنیی��ەکان، بە 
دژی جینایەت��ە زۆرەکانی ئایەتوڵاڵ خاڵخاڵی، 
داکۆکی��ی  لە هاوکارانی ک��رد. ئەوە دوایین 

خزمەتی بە حیزبەکە بوو. 
لە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا، 
هەمیشە کێشمەکێشێک لە نێوان دوو ویستی 
ب��ە ڕواڵەت پێ��ک نەگونجاو لە ئ��ارادا ببوو: 
قۆس��تنەوەی هەلەکە لە پێناو بەدەستهێنانی 
خودموختاری یان پێش��وازی، خۆگونجاندن و 
پشتیوانی لە شۆڕشەکە. بۆشایییەک هەبوو کە 
پڕکردنەوەی تا دەهات نەلواوتر بوو. تا ڕادەیەک 

جگە لەو دژوارییانەی بە نیسبەت چۆنییەتیی 
مامەڵەکردن لەگەڵ تاران لەگۆڕیدا بوون، ئەو 
هەواڵنەیش کە ب��ۆ وتووێژی نوێ دەدران بە 
جۆرێک بە هۆی س��ووربوونی کۆمەڵە لەسەر 

شەڕ سووک دەکران.  
ببووە مەیدانی  پتر لەوەش، کوردس��تان 
شەڕ بۆ زۆرێک لە دژبەرە ڕادیکاڵەکان بە دژی 
ڕێژیم و ئەمەش کونتڕۆڵی سیاسیی کوردەکان 
بەسەر خەباتەکەی الواز دەکرد. لەو هاوینەدا، 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، کۆمەڵە، 
فیداییانی خەڵق و موجاهیدین کەمپەینێکی 
بەهێزی ش��ەڕی پارتیزانی و بۆسەدانانەوە بۆ 
کاروانە س��ەبازییەکانی پاسدارەکانیان بەڕێوە 
برد. بۆ سێ مانگ، حکوومەت هیچ هەوڵێکی 
بۆ گرتنەوەی مەهاباد، بۆکان و سەردەش��ت 

نەدا. 
حیزب��ی  نێونجیگەرانەکان��ی  هەوڵ��ە 
دێموکراتی کوردستانی ئێران بۆ وتووێژ لەگەڵ 
ڕێژی��م بێ ئاکام بوون، مەگەر ئەوە نەبێت کە 
ژمارەی��ەک کوردی ه��ان دا هەڵگەڕێنەوە و 
ڕوو بکەن��ە کۆمەڵە. ل��ە چوارەمین کۆنگرەی 
لە فێوریەدا، حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی 
ئێران پش��تیوانی لە درێژەدان��ی هەوڵەکانی 
ب��ۆ دۆزین��ەوەی ڕێگەچارەیەکی ئاش��تیانە 
کرد. بەاڵم بەپێ��ی هیوابڕاوی لە وتووێژەکان 
و ئەویاس��ا بنەڕەتیی��ەی ل��ە کۆتایی 1979 
درای��ە دەرەوە، بارودۆخەک��ە بە ش��ێوەیەک 
کە گەڕانەوەی بۆ نەبوو، بەرەو ش��ەڕ دەچوو. 
حیزبی دێموکرات داوای ل��ە ئەندامانی کرد 
کە بەرەو شاخەکان بکش��ێنەوە. هەندێکیان 
زیات��ر و زیاتر ئەو هەس��تە ناخۆش��ەیان ال 
درووس��ت دەبوو کە حیزبەکە وێدەچێ وازی 
ل��ە بڕیارەکەی کۆنگرەی چواری هێنابێ و لە 
هەوڵەکان��ی حیزبی توودە ک��ە وتووێژ لە نێو 

سیستمەکەدا بوو، زیاتر مەودا دەگرێت. 
ل��ە کۆتاییەکان��ی مانگی مای��دا، غەنی 
بلووریان و ش��ەش کەسی دیکە لە ئەندامانی 
کومیتەی ناوەندیی حیزبەک��ە بە ناڕەزایەتی 
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بەرامبەر بە ڕێبەرایەتیی قاس��ملوو و تۆمەتی 
دوورکەوتنەوەی ناوبراو لە بڕیارەکەی کۆنگرە، 
وازیان لە ئەندامەتی��ی حیزبەکە هێنا. ئەوان 
قاسملوویان لەبەر وەرگرتنی یارمەتی لە بەغدا 
لە کاتێکدا مەترسی بۆ س��ەر ئێران زۆر بوو، 
مەحک��ووم کرد و دەیانگ��وت خودموختاریی 
کوردس��تان دەبێ پاش دڵنیایی لەوە بێت کە 
ئەوان  پارێزراوە.  دژەئیمپریالیس��تی  شۆڕشی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان  بەوە 
تۆمەتبار کرد کە بە فیتی ئیمپریالیزم شەڕی 
چەکداری دەکات. ئیستداللەکەیان هاوتەریبی 
سیاس��ەتی توودە بوو کە پشتیوانی کردن لەو 
ڕێژیمە ئیس��المییە بوو. لە ئاکامدا، بلووریان 
هەندێ لەو قسانەی باڵو کردەوە کە لە نێوان 
قاس��ملوو و بەغدادا کرابوون. بەاڵم نەیتوانی 
ئ��ەو تاوانبارکردنە بە بەڵگەوە بس��ەلمێنێت. 
لە ڕاس��تیدا، حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران هیچکات بە دژی ئێران هاوکاریی هێزە 

عێراقییەکانی نەکرد. 
ئەم س��ەربزێوییە ئەندامان��ی حیزبەکەی 
تووش��ی شڵەژان کرد. هەرچی بێت، بلووریان 
نیشتمانپەروەریی خۆی بە 25 ساڵ بەندبوونی 
س��ەلماندبوو. بەاڵم بااڵنس��ی وەف��اداری بە 
قازانجی قاسملوو بوو و سەربزێوەکان بە زوویی 
نازن��اوی »تاقمی حەوت کەس��ی جاش«یان 
لەس��ەر دانرا، وات��ە دابەزاندنیان تا ئاس��تی 
ئەو دەس��تەی کە بەکرێگیراوی ڕێژیم بوون. 
جیابوونەوەیەکی هاوش��ێوە ه��ەر لەو کاتەدا 
ل��ە نێو فیداییانی خەلقی��ش ڕووی دا، بەاڵم 
لە نێ��و ئەواندا ئەوە زۆرینە بوون کە بڕیاریان 
دا هەمان سیاس��ەتی هاوشێوەی توودە پێڕەو 
بکەن. تەنیا کەمینەیەکیان بە نیسبەت شەڕی 
چەکدارییەوە خۆیان بە دەروەست دەزانی.   

ئێران ماوەیەک بوو سەری بە دنەدانەکانی 
خۆی قاڵ بوو. ئێران ب��ە هۆی پروپاگەندەی 
ش��یعەگەرییەوە و ش��ەرمەزارکردنی سەددام 
حوس��ێنەوە، عێراقی کردبووە دوژمنی خۆی. 
ڕێژیمی ئێران یارمەتی��ی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی )پارتی( کردبوو و دەکرد، هەڵبەت 
بەگشتی بۆ شکست دانی حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران لە نێو ئێران و ئێستایش 
خەریک��ی وتووێ��ژ ب��وو لەگ��ەڵ یەکیەتیی 
نیشتمانیی کوردستان. لە نێوەڕاستی هاوینی 
198٠دا، ئەگ��ەری ش��ەڕی ئاش��کرا هەبوو، 
بەاڵم ئێران ب��ۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ وەها 
شەڕێک بە باش��ی تەیار نەبوو. ئەرتەشەکەی 
بە هۆی وازهێن��ان و دەرپەڕاندنەوە قاتوقڕیی 
تێ کەوتبوو. س��ێ لق ل��ەو لقانەی ئەرتەش 
کە مابوونەوە، بۆ س��ەرکوتی کوردستان بەڕێ 
کراب��وون. کاتێک عێ��راق ل��ە کۆتاییەکانی 
سێپتامبری 198٠ هێرش��ی کرد، چاوەڕوان 

دەکرا ئێران زوو خۆی بدا بە دەستەوە. 
دەرفەتێکی  وەک��وو  عێ��راق  هێرش��ی 
زێڕین بۆ کوردەکان وابوو کە کوردس��تان بە 
تەواوی لە ژێ��ر کونتڕۆڵی دەوڵەت دەربێنن 
خودموختارییەکەی��ان  بەندەکان��ی  ی��ان 
بەس��ەر ڕێژیمدا بس��ەپێنن. دەکرا یەکێک 
ل��ە بەربژێرەکان پش��تیوانیی ب��ێ مەرجی 
حیزب��ی دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێ��ران 
بۆیەکیەتیی خاکی ئێ��ران بوایە، بەو هیوایە 
کە ت��اران وەها ئاماژەیەک��ی خەاڵت کردبا. 
بەاڵم قاس��ملوو کە چاوەڕوانییەکی ئەوتۆی 
بەنیسبەت ئەوە نەبوو کە تاران دێتە دەست 
و هێرش دەکات، هەستێکی بەهێزی هەبوو 
کە پێداگر بێت لەس��ەر ئەوەی پێش لەوەی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لوولەی 
چەکەکانی ڕوو بکاتە عێراقی هێرشبەر، تاران 
پرەنس��یپەکانی خودموختاریی کوردس��تان 
قەبووڵ دەکات و هێزەکانی لە کوردس��تان 
دەکش��ێنێتەوە. بەپێی شێوەی بیرکردنەوەی 
تاران، وەها ئۆلتیماتۆمێک تەنیا دەکرا وەکوو 

خیانەت هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکرێت. 
شکست و دابڕانی زیاتر

دەرک��ەوت هیواکان��ی ک��ورد کورتخایەنن، 
لەبەر ئەوەی س��وپای ئێران ل��ە ئۆکتۆبردا بە 
پێچەوانەی چاوەڕوانییەکان بەرگریی قایمیان 
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لە خوزس��تان ک��رد. بۆ چەن��د مانگی پاش 
ئ��ەوە، ئەرتەش نیگەرانی ملدان بە هێرش��ی 
عێراقیی��ەکان بوو، هەر بۆیە کوردس��تانی بە 
پان��ەوە بۆ خودی کوردەکان بەجێ هێش��ت. 
لە کردەوەدا، حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی 
ئێ��ران و کۆمەڵ��ە توانییان لەو ش��وێنانەی 
بەدەس��تیانەوە ب��وو، قوتابخانە و ش��وورای 

هەڵبژێدراوی گوند و شارەکان دامەزرێنن. 
هەردووکی��ان  ئەم��ەش،  س��ەرەڕای 
بەرەوپێشچوونێکی ئەوتۆیان نەبوو و چاوەڕوان 
ب��وون هەوڵەکانی ئێران ب��ۆ داگیرکردنەوەی 
ئاگۆس��تی 1981دا،  ل��ە  ناوچەک��ە ببینن. 
مەس��عوود ڕەجەوی، ڕێب��ەری موجاهیدین 
و بەنیس��ەدر سەرکۆماری پێش��وو کە ئێستا 
هەاڵتوو بوون، دامەزراندنی شوورای بەرگریی 
نەتەوەیی��ان ڕاگەیان��د. چارت��ی ش��ووراکە، 
ل��ە نێو ش��تەکانی دیکەدا، بەڵێن��ی ئازادیی 
مەدەن��ی، تێکەاڵوکردن��ی زەوی و زارەکان 
بە هاوبەش��ی، ڕێزدانان بۆ دارایی، یەکسانی 
بۆ ژنان و ش��وورای هەڵبژێدراو و ڕاوێژکاری 
دەدا. بەڵێنیگەلێ��ک ک��ە بەتایبەتی لە پێناو 
ڕاکێشانی چینی مامناوەندی خواروو حەسێب 
و کتێبی��ان ب��ۆ کرابوو. چینێ��ک کە وزەی 
سەرەکیی خەباتەکەکەیان بوو.  لە پێنجەمین 
کۆنگرەیدا لە دێس��امبردا، حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێ��ران بڕیاری دا بە ش��وورای 
بەرگ��ری نەتەوەیی پەیوەس��ت ببێت. بەاڵم 
هەندێ کەس هەس��تیان دەکرد بڕیارەکە بە 
پەلە و بەبێ لێکدانەوەیەکی دروس��ت دراوە، 
حیزبی دێموکرات وەکوو ئەندامێکی نەگونجاو 

مایەوە.  
لە هاوینی 1982دا، هێرشی ئێرانییەکان 
کە دەمێک ب��وو چاوەڕوان دەکرا، دەس��تی 
پێک��رد. لە س��ەرەتادا، هێ��زە دەوڵەتییەکان 
نەیاندەتوانی بەرەو الی باشوورەوە بەرەوپێش 
بچن و ئەو هێزانەیان بگرنەوە کە بە درێژایی 
بەرەی س��نووری باش��وور دامەزرێندرابوون. 
ئەوە تەنی��ا لە نوامبردا بوو کە ئەوان توانییان 

جاددەی سەردەش��ت � پیرانشار کە لە باری 
تاکتیکییەوە گرینگ بوو، بگرنەوە، جاددەیەک 
کە ب��ە درێژاییەک��ەی حیزب��ی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران توانیبووی هێز و تەقەمەنی 
ئاڵوگۆڕ بکات. لەدەس��تدانی ئ��ەم جاددەیە، 
حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێرانی ناچار 
کرد بچێتە نێو پێگە بەتەواوی پارتیزانییەکانی 
کە لە بەرزاییەکانی دەورووبەری سەردەش��ت 
حیزب��ی  س��ێپتامبردا،  ل��ە  هەڵکەوتب��وو. 
دێموکرات بە ش��ێوەی کات��ی بانەی گرتەوە 
و بەم��ەش نیش��انی دا کە هێش��تا لە هێزە 
کاریگەرەک��ەی نەکەوتووە. ل��ە کۆتاییەکانی 
1983دا، تارادەی��ەک هەموو ئ��ەو ناوچانەی 
لە ژێر دەس��ت هێزە شۆڕشگێڕەکاندا بوون لە 
الیەن هێزە ئێرانییەکانەوە داگیر کرابووەوە.    
لە ج��والی 198٤دا، هێ��زە ئێرانییەکان 
دواج��ار بە کەڵک وەرگرتن ل��ە هێلیکۆپتێر، 
بۆ گەمارۆدانی لووتکەی شاخەکان و زاڵبوون 
بەس��ەر ناوچەکان��ی دەورووب��ەری، حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانیان، لە بنکەوبارەگا 
س��نوورییەکانیان ل��ە هەورام��ان دەرک��رد. 
هەروەک عێراق، ئێرانیش لەو ش��وێنانەی بە 
پێویستی زانی خەڵکی گوندەکانی بەمەبەستی 
دروست کردنی کەمەربەندێکی ئەمنییەتی و 
پێشگرتن بە بەرخۆدانی پارتیزانی لەو ناوچانە، 
ل��ە ناوچە س��نوورییەکان دەرک��رد. حیزبی 
دێموکراتی کوردس��تانی ئێ��ران بەرەو عێراق 
پاشەکش��ەی پ��ێ کرا، لەو ش��وێنەی کە لە 
الیەن یەکیەتیی نیش��تمانی کوردستانەوە بە 
دژی هێزە ئێرانیی��ەکان یارمەتیی چەکدارانە 

درا. 
لە هێرش��بەرییەکانی هاوینی 1982ەوە 
زیاتر دەردەک��ەوت کە حیزب��ی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران و کۆمەڵە ب��ە زەحمەت 
دەیانتوان��ی چاو لە ئاس��تی یەکتر بنووقێنن. 
س��ەرەڕای ناکۆکی لەسەر ئەندامەتیی حیزبی 
دێموکرات لە ش��وورای بەرگریی نەتەوەییدا، 
کۆمەڵە ل��ە نوامبری 1982دا ئامادەیی خۆی 
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بۆ هاریکاریی س��ەربازی لە ژێ��ر ناوەندێکی 
فەرماندەیی هاوبەشدا دەربڕی. بۆ ماوەی دوو 
ساڵیان زیاتر، حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێ��ران و کۆمەڵ��ە چەندی��ن ئۆپەراس��یۆنی 
هاوبەش��یان بە س��ەرکەوتوویی بەڕێوە برد. 
لە هەمان کاتدا، ل��ە نوامبری 198٤دا، لێک 
هەڵبەزینەوەیەک لەس��ەر خاوەنداریی شوێن 
و کوژرانی فەرماندەیەکی حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران لە الیەن کۆمەڵەوە بوو بە 
دەستپێکی شەڕێکی قورس لە نێوانیان کە بۆ 
ماوەی چوار ساڵ زیاتری خایاند و لە هەندێ 
قۆناخیدا هیچکام لە الیەنەکان لە کوش��تنی 
یەکتر س��ڵیان نەکردەوە. ئاگرب��ڕی نێوانیان 
تەنیا لەبەر ئەو گوش��ارە هات��ە دی کە هەر 
دوو الیەنەکە ل��ە بەرامبەر هێزە ئێرانییەکاندا 

ڕووبەڕووی ببوونەوە. 
لە پشت ئەم تێکهەڵچوونەدا، جیاوازییەکی 
ئایدیۆلۆژیک��ی ق��ووڵ ل��ە نێوان ه��ەر دوو 
گرووپەک��ەدا هەبوو. لە جوالی��دا، لێژنەیەکی 
کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  نوێنەرایەتیی 
ئێران بە مەبەس��تی گەیشتن بە ڕێگەچارەی 
ئاش��تییانە بۆ کۆتایی هێنان بە ش��ەڕ لەگەڵ 
ت��اران، هەوڵێکی داب��وو. ئەم��ە بەهۆکاری 
تێکهەڵچوونەکەی لەگ��ەڵ کۆمەڵە دەزانرێت 
کە بوو بە هۆی کشانەوەیش��ی لە ش��وورای 
بەرگریی نیشتمانی. ئەوە خودی قاسملوو بوو 
کە بڕیاری دا حیزبی دێموکرات لە ش��وورای 
بەرگریی نیش��تمانی بێت��ەدەر کە زۆرێک لە 
چەپەکانی نێو حیزبی دێموکراتی تووڕە کرد. 
حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران، نها 
شوێنی پێکگەیشتنی دوو الیەن بوو، ئەوانەی 
هاوبۆچوونی شوورای بەرگریی نەتەوەیی یان 
کۆمەڵە بۆ ڕووخاندنی ڕێژیم بوون و ئەوانەی 

کە هێشتا بە سازان هیوادار بوون. 
نیش��انەگەلێکی دیکەی دڵەڕاوکێ لە نێو 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا لەسەر 
پرس��ی ڕێبەرایەتی لە گۆڕێدا بوو.  حیزبەکە 
دواب��ەدوای کۆنگ��رەی شەش��ەمی خۆی لە 

ژانوی��ەی 198٤دا، ئەوان��ەی دەرپەڕاند کە 
ش��کیان لەس��ەر ب��وو، ک��ە بەرچاوترینیان 
کەریمی حیس��امی ب��وو. ناوبراو کەس��ێکی 
بەئەزموون��ی حیزبەکە بوو ک��ە هەر لە چوار 
س��اڵ پێشترییەوە گومانی لەسەر بوو، کاتێک 
ل��ە 198٠ەوە هاودەردی��ی لەگ��ەڵ تاقمی 
حەوت کەسی دەربڕیبوو بەاڵم دەستی لەکار 

نەکێشابووەوە.
کۆمەڵ��ەش پێ��ی نای��ە نێ��و قۆناخێکی 
پڕگیروگرفت��ەوە. کۆمەڵە، هەمیش��ە لە باری 
ئیدیۆلۆژیکیی��ەوە دژی ئایدیای »بورژوازی«ی 
»خەبات تەنیا لە پێناو نەتەوە کورد« وەستابوو. 
ئەم��ە لە هەمان کاتدا بی��ر و بۆچوونێک بوو 
کە زیاتر بۆ ڕووناکبیرەکانی کە بڕیاربەدەستی 
سەرەکی بوون، سەرنجڕاکێش بوو تا بۆ کرێکار 
و وەرزێڕەکانی��ان کە ژمارەیان بەنیس��بەت 
کەمتر بوو. لە 1982دا، کۆمەڵە پەیوەس��تی 
دوو گرووپ��ی چەپگەرای ئێرانی��ی بچووکتر 
ل��ە خ��ۆی ب��وو )س��ەهەند و ژمارەیەک لە 
ئەندامانی پەیکار کە بۆ خۆی لە موجاهیدین 
جیاببوونەوە( و حیزبی کۆمۆنیس��تی ئێرانیان 
لە ژێر ڕێبەرایەتیی یەکێک لە دامەزرێنەرانی 

کۆمەڵە، عەبدوڵاڵ موهتەدی، دامەزراند.
بە فەرمی، کۆمەڵە بوونی نەما، ئەگەرچی 
لە کوردس��تان ه��ەر بەو ناوە دەناس��رایەوە. 
کۆمەڵە نەتەنیا ل��ە مەحکووم کردنی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی سەردەم بەڵکوو 
لە مەحکووم کردنی س��ەردەمی پڕشنگداڕی 
حیزبی دێموکرات لە مهاب��اد لە 19٤6دا بە 
تەواوی تووشی هەڵەی لێکدانەوە بە نیسبەت 
هەس��تی کوردایەتی بوو. لە ماوەی ش��ەش 
س��اڵی پاش��تریدا، زۆرێک لە خەباتگێڕان و 
پش��تیوانانی کۆمەڵە لە حیزبی کۆمۆنیس��تی 
ئێران چوون��ەدەر، لەبەر ئ��ەوەی ئەگەرچی 
پێکهێنەرانی حیزبی کۆمۆنیس��ت  زۆرب��ەی 
کورد بوون، بەاڵم ڕەنگوبۆنی کوردایەتیی پێوە 

نەمابوو. 
کاتێک لە کۆتایی��دا لە 1991دا، کۆمەڵە 
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وەبەرهاتەوە،  سەرلەنوێ هەستی کوردایەتیی 
لە باری ژمارەوە کەمتر لەو گرووپە بچووکانە 
بوو کە ل��ە 1982دا تێکەاڵویان ببوو. بڕیاری 
گەڕانەوە بۆ شوناس��ی کوردی بوو بە هۆکاری 
کۆمۆنیس��تی  حیزبی  تر،  جیابوونەوەیەک��ی 
کرێکاریی ئێران، موهت��ەدی و هاوکارەکانی 
بەوە تۆمەتبار کرد کە خۆیان بە پاش��ماوەی 

ناسیۆنالیزمەوە لکاندووە. 
کۆتایی��ی ش��ەڕی ئێ��ران � عێ��راق لە 
1988دا بە زەحمەت مایەی ئاس��وودەیی بوو 
بۆ کوردەکانی ئێران. ئەوەی کە قاس��ملوو بە 
شانازییەوە دەیگوت هێزە کوردییەکان چارەگە 
میلیۆنێک هێزی ڕێژیمیان زەمینگیر کردووە، 
بێ کاریگەر بوو. مەوقعییەتی قاس��ملوو الواز 
بوو و ئێس��تا هاتبووە س��ەر ئەو قەناعەتە کە 

ناچارە لەگەڵ ڕێژیم وتووێژ بکات. 
س��ەرەڕای ئەو پێکناکۆکیی��ەی بە هۆی 
پێش��نیاری وتووێژک��ردن لەگ��ەڵ ڕێژیم لە 
نێو ئاس��تە جیاوازەکان��ی حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێراندا هاتە کایەوە، قاس��ملوو 
وتووێ��ژی کردب��ووە تەوەرێکی س��ەرەکیی 
کۆنگ��رەی هەش��تەمی حیزبەک��ە ک��ە لە 
ژانویەی 1988دا گیرا. ئەو س��ێ هۆکاری بۆ 
خس��تنەڕووی ئەوپێشنیارە باس دەکرد: هیچ 
ڕێگەچارەیەکی س��ەربازی بوون��ی نەبوو، بە 
کۆتاییهاتنی ش��ەڕی ئێران � عێ��راق، تاران 
هەس��تی بەوە دەکرد ک��ە دەتوانێ خۆی لە 
بەرامب��ەر کوردەکان بگرێتەوە و، لە کۆتاییدا، 
ب��ەوەی کە خومەینی بە خێرایی خەریک بوو 
هێزی لێ بچنرێت، شانس��ێکی ڕاستەقینە بۆ 
دەس��تپێکێکی نوێ��ی پەیوەندییەکانی کورد 

لەگەڵ کۆمارەکە لە ئارادا بوو. 
لە هەمان کاتدا، وەها بەڵگەهێنانەوەیەک 
و هەوڵەکانی قاسملوو بۆ دەربازکردنی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە قەیران، بوو بە 
هۆی سەربزێویی جیددی لە نێو حیزبەکەدا. 
هەمیشە دەس��تەیەکی سوسیالیستیی بەهێز 
لە نێ��و حیزبەکەدا هەبوو، دەس��تەیەک کە 

ب��ە جۆرێک لە جۆرەکان ه��ەر وەک کۆمەڵە 
چەقبەس��توو ب��وون ل��ە بیروبۆچوونیان��دا. 
ئەندامانی ئەم گرووپە ئێس��تا قاس��ملوویان 
بەوە تۆمەتب��ار دەکرد کە حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێرانی لە سوس��یالیزمەوە بەرەو 
سوس��یال دێموکراس��ی ب��ردووە و بەمەش 
وەمەترس��ی  حیزبەکەی  پێگەی جەماوەریی 
خس��تووە. پانزدە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی 
حیزبەک��ە ناڕەزایەتییان دەربڕی لەس��ەر ئەو 
بنەمایە ک��ە لە پاش کوژرانی نزیک بە پەنجا 
هەزار ک��ورد بە هۆی س��ەرکوتی ڕێژیمەوە، 
وتووێژی ئاشتی پەسندکراو نییە. هەڵبەت لە 
پش��ت وەها بابەتگەلێکی تایبەتییەوە، ناڕازی 
بەڕێوەبەریی سەرەڕۆیانەی  لە  بوونێکی قووڵ 
قاس��ملوو کە هەر لە کۆنگرەی شەش��ەمەوە 

زیادی کردبوو، خۆی حەشار دابوو.  
ئەم ناڕازییانە لە پشت ڕێبەرەکەیان، جەلیل 
گادانی، کۆنگرەکەیان بەجێهێش��ت تا حیزبی 
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران � ڕێبەرایەتیی 
شۆڕش��گێڕ دامەزرێن��ن. ئ��ەوان ژمارەیەکی 
بەرچاوی چەپەکانی نێ��و حیزبی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران و ئەوانەشیان کە لەوەی 
پێیان دەگ��وت ش��ێوازە نادێموکراتیکەکانی 
قاس��ملوو ڕەنجابوون، بۆ الی خۆیان ڕاکێشا. 
ئ��ەم جیابوونەوەیە تا ڕادەیەک لەوەی 198٠ 
قورستر بوو، لەبەر ئەوەی گادانیش هەر وەک 
بلووریان یەکێک لە کۆنترین چاالکان بوو و تا 

ڕادەیەک لەگەڵ حیزبەکە هاومانا بوو. 
رێبەرایەتیی شۆڕش��گێڕ هەر زوو لەگەڵ 
کۆمەڵە ئاش��تیی کرد، ش��تێک ک��ە حیزبی 
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران بە زەحمەتی 
دەبینی. سەرەڕای ئەمەش، قورسایی حیزبەکە 
لەگەڵ قاسملوو مایەوە و لە ماوەی دوو ساڵی 
پاش��تریدا، ڕێبەرایەتیی شۆڕش��گێڕ بە هۆی 
داڕمانی ئیمپراتۆریی سۆڤیەت و لەنێوچوونی 
سۆڤیەت،  الیەنگری  مارکس��یزمی  ئێعتباری 
الواز بوو. ئەگەرچی ڕێبەرایەتیی شۆڕش��گێڕ 
بەدوای س��ازش لەگەڵ حیزب��ی دێموکراتی 
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کوردس��تانی ئێراندا بوو، ب��ەاڵم ڕێبەرایەتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران حەزی 
لە هیچ پاشەکش��ەیەک نەب��وو و بە تەواوی 
ڕەنجاب��وو لە »الدەرەکان«، ئ��ەو ناوەی ئەوان 

لەسەریان نابوون. 
لەو ماوەیەدا، قاسملوو بە هۆی دۆستەکەی، 
ج��ەالل تاڵەبانییەوە ئاگادار کرایەوە کە تاران 
دەیەوێ وتووێژ بکات. ئ��ەوە هەواڵێکی باش 
بوو و بەمەش زنجیرەی��ەک وتووێژی نهێنی 
لە دێس��امبری 1988 و ژانوی��ەی 1989دا  

لەڤیەننا ڕێک خران. 
قاس��ملوو بە تەواوی ئەو بوێرییەی هەبوو 
ک��ە هەوڵ بدات نێردراوەکان��ی تاران بێنێتە 
س��ەر ئەو خاڵە کە بە چاوبەس��تراوەییەوە نە 
داوای خودموختاری ڕەد بکەنەوە نە ئەو تکایە 
ڕەد بکەنەوە کە ناوچەی کوردستان دەبێ لە 
ئیدارییەوە وەسەریەک بێت، ئەگەرچی  باری 
ئەوان هیچکام لەو داوایانەیان قەبووڵ نەکرد. 
لە مانگی مارسدا، قاس��ملووو بە ئاگاداربوون 
لەوەی کە ت��اران نایهەوێ وتووێژەکان درێژە 

بدات، خەمسارد بوو. 
لە ژوئەندا، زۆر زوو پاش مردنی خومەینی، 
قاس��ملوو بەنیس��بەت ویس��تی ئێ��ران بۆ 
دەستپێکردنەوەی وتووێژەکان ئاگادار کرایەوە. 
ئەو زۆر بەو هەواڵە دڵخ��ۆش بوو، ئەگەرچی 
ئەجێنداکەی بە هیچ شێوەیەک پەیوەندیی بە 
بەرنامەی لێبوردنی گشتی بۆ پێشمەرگەکانی 
نەب��وو، بەڵکوو پەیوەندیی ب��ە ڕێککەوتنێکی 
سیاسییەوە هەبوو. پاش خومەینی، شانسێک 
بۆ دەس��تپێکی نوێ هاتبوووە گۆڕێ. کاتێک 
لێژنەکەی ئێران گەیشتە شوێنی وتووێژەکە، 
قاس��ملوو لەگەڵ یاریدەدەرەکەی و هەروەها 
نێونجیگەرێک��ی جێی باوەڕ ل��ە ئاپارتمانێکی 
ڤی��ەن چاوەڕێی��ان دەک��رد. هەر س��ێکیان 
تەقەی��ان لێ ک��را و ک��وژران. ڕۆژی چلەی 

مردنی ئایەتوڵاڵ مردووەکە بوو. 
تیرۆری قاس��ملوو خەسارێکی گەورە بوو 
لە هیواکانی کورد درا. زۆرێک کە قاسملوویان 

لە نزیکەوە دەناس��ی، ئەویان بە ش��ارەزاترین 
سیاس��ەتمەداری سەرانس��ەری کوردس��تان 
دەزان��ی. دوکت��ور س��ادق ش��ەرەفکەندی، 
قاس��ملوو، ڕێبەرایەتیی  نزیکی  هاوکارێک��ی 
حیزبەک��ەی ل��ە پاش ئ��ەو گرتە دەس��ت. 
نەیانتوانی خۆیان  ڕێبەرایەتی��ی شۆڕش��گێڕ 
بەرانب��ەر شاگەش��گەبوون بە چارەنووس��ی 

قاسملووەوە بگرن و نەڵێن:  
»دوکتور قاس��ملوو بوو ب��ە قوربانییەکی 
تراژیکی هەڵەی سیاسیی خۆی و هەڵوێستی 
سازش��کارانەی بەرامب��ەر ئ��ەو تیروریس��تە 
چەقبەس��تووانەی  کۆماری ئیسالمی بەڕێوە 
دەبەن ... ئێمە هیوادارین کە مەرگی دوکتور 
قاس��ملوو وانەیەک بۆ ئەو کەسانە بێت کە لە 
کۆنگرەی هەش��تەمدا سیاسەتی سازشیان ال 

پەسندتر بوو لە خەباتی چەکداری.« 
ئەندامێک��ی  دوات��ر،  ش��ەش حەوت��وو 
پایەب��ەرزی کۆمەڵە ل��ە الرناکا تی��رۆر کرا. 
ش��ەرەفکەندیش زۆری پێ نەچوو تیرۆر کرا. 
ئەو لە س��ێپتامبری 1992 لە بیرلین لە پاش 
بەش��داربوون لە کۆبوونەوەی ئینتێرناسیۆنالی 
سۆسیالیس��ت لەگەڵ سێ هاوڕێی تیرۆر کرا. 
کەمتر  ئەندامێکی  شەرەفکەندی،  جێگرەوەی 

ناسراوی حیزبەکە، مستەفا هیجری بوو. 

خەباتی  بەردەوام
تا س��اڵی 1993، هەم حیزب��ی دێموکراتی 
کوردس��تانی ئێران و هەم کۆمەڵە تووش��ی 
خەسارێکی زۆر ببوون: شکست لە مەیدانی 
تی��رۆر.  و  نێوخۆی��ی  ناکۆکی��ی  ش��ەڕدا، 
سوپایەکی دووس��ەد هەزار کەسیی ڕێژیم، 
سەرەڕای الوازییان بەرامبەر ئەو هێرشانەی 
پاش تاریکان دەکرایە سەریان، کوردستانیان 

خستە ژێر کونتڕۆڵی خۆیان.  
رێژیم بایی ئەوەندە هەستی بە ئاسایش 
دەکرد کە ئیزن بە ئازادیی کولتووری بدات، 
لە نێویاندا پروپاگەندە بۆ ڕووداوە کولتوورییە 
کوردییەکان و باڵوکراوەی کوردی. سەرەڕای 
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ئەمەش، بە هیچ شێوەیەک ئامادەی نەرمی 
نوان��دن ل��ە بەرامب��ەر گرووپە سیاس��ییە 
کوردیی��ەکان نەب��وو کە بەش��ێکی بۆ ئەوە 
دەگەڕایەوە ک��ە ژمارەی ئەو پاس��دارانەی 
دەخرانە کەمینەوە و دەکوژران دەس��تی بە 

زیادبوون کردبوو. 
ئێستا ئیدی پرسی وتووێژ هەر باسیشی 
نەب��وو. لە جیات��ی ئەوە، دەوڵەت دەس��تی 
کرد ب��ە زنجیرەیەک هێرش��ی تۆپخانەیی 
و ئاس��مانی ل��ە دژی مەقەڕەکانی حیزبی 
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران و کۆمەڵە لە 
نێو خاکی کوردس��تانی عێراقدا کە قوربانیی 
کەمی لێ کەوتەوە بەاڵم زۆرێک لە کوردانی 
عێراقی ناچار کرد کە گوندە س��نوورییەکان 
بەجێ بهێڵن. ڕەنگ ب��وو تاران بە جۆرێک 
دژی ئەو هەڕەش��ە پەرچەکرداری نیش��ان 
داب��وو کە ب��ە ه��ۆی ڕزگاری��ی نەتەوەیی 
ڕێژەی��ی کوردانی ئێراق ل��ە 1991 بەوالوە 
هاتبووە ئاراوە، بەاڵم لە پاییزدا پاش ئەوەی 
ڕووبەڕووی ڕەدکردنەوەی تاڵەبانی و بارزانی 
بۆ دەرکردنی شۆڕشگێڕە کوردە ئێرانییەکان 
لە عێراق بووەوە � ئەوان ساڵێک پێشتر ئەو 
کارەی��ان لەگەڵ شۆڕش��گێڕەکانی دژبەری 
تورکی��ە کردب��وو � هێ��زی پەرچەکرداری 
خێرای بۆ بەستنی سنوورەکان پێک هێنا. 

س��ەرەڕای ئەمەش سیاسەتی تاران زۆر 
بێ مانا بوو. سیاس��ەتی سڕینەوەی حیزبی 
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران یان کۆمەڵە. 
تا ئەو کاتە هەر دوو حیزبەکە نوێنەرایەتیی 
هەس��تی نەتەوەییی زۆرب��ەی کوردەکانیان 
ڕێئالیستیکی  دوورەدیمەنێکی  هیچ  دەکرد، 
نەبوو. هەڵوەش��انەوەی هەر کام لەم حیزبانە 
بە ه��ۆی ناکۆکی��ی نێوخۆی��ی زیاتر ڕێی 

تێدەچوو تا ئەوەی بە هێرشی دەرەکی.  
حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران 
ب��ە بەردەوامی و بە ڕوون��ی دەیگوت کە نە 
باوەڕ نە چاوەڕوانیی ئەوەی هەیە کە شەڕی 
پارتیزانی بباتەوە و هی��چ جێگرەوەیەک بۆ 

ڕێگەچارەی ئاش��تیانە شک نابات. سەرەڕای 
ئەوەش کەس��انێکی پایەب��ەرزی ئەم حیزبە 
ب��ە زمان��ی هەڕەش��ەی جیابوون��ەوە ل��ە 
ئێران قس��ەیان دەکرد ل��ە ئەگەری ئەوەی 
ک��ە کۆم��اری ئیس��المی چەقبەس��توویی 
خودموخت��اری  داوای  بەرامب��ەر  خ��ۆی 
بس��ەلمێنێت. وەک نموون��ەی تورکیە، لە 
ئێرانی��ش ڕەدکردنەوەی چەقبەس��تووانەی 
ئامادەیی پاشەکش��ە ل��ە بەرامبەر بیرۆکەی 
دەرکەوتن��ی  س��ەرەتای  خودموخت��اری 
نیشانەکانی س��ەربەخۆییخوازییەکی ڕەسەن 

بوو. 
ئێران لە واڵمەکەیدا بەرامبەر شۆڕشەکە 
دوو الیەنی بنەڕەتیی پرسی کوردی لەبەرچاو 
ون کردبوو. یەکەمینیان ئەوە بوو کە زۆربەی 
ش��ەڕە پارتیزانییەکان بە هیچ شێوەیەک لە 
نزیک سنوورەکانی عێراق بەڕێوە نەدەچوون، 
بەڵکوو لە دەرەوەی ماڵ��ی هاودەردەکانیان 
و ب��ە درێژایی و پانتایی خاکی کوردس��تان 
بەڕێ��وە دەچ��وون. وەک چ��ۆن یەکێک لە 
ئەندامان��ی دەفت��ەری سیاس��یی حیزب��ی 
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران وتی »ئەوان[
تاران] زۆر پۆشتەوپەرداخترن، ئەوان هەموو 
ئیمتیازەکان��ی دەوڵەتێکی��ان هەی��ە. بەاڵم 
هی��چ پێگەیەکی سیاس��ییان نیی��ە. تەنیا 
پێگەیان پایگایە لە س��ەر هەر ش��اخێک«. 
میلیتاریزەکردنی کوردستان لە الیەکەوە بوو 
بە هۆی ئەوەی پارتیزانەکان ئامانجی هێزەکی 
زیاتریان لەبەردەستدا بوو بۆ هێرشەکانیان و 
لە الیەکی دیکەوە هەستی نەتەوەییی لە نێو 

جەماوەری خەڵکدا بەهێزتر کرد. 
ئازادی��ی جموجۆڵ��ە پارتیزانییەکان بۆ 
ژیان لە نێو جەماوەری خەڵکی کوردستاندا 
نیشانەیەکی س��ەرەکی بوو لە پێشکەوتنی 
بزووتنەوەی نەتەوایەتی لە شۆڕشی گەالنی 
ئێ��ران بەمالوە. نیش��انەیەکی ت��ر خۆی لە 
ژوئەنی  ل��ە  س��ەرکۆماری  هەڵبژاردنەکانی 
1993دا دەرخس��ت. پارێزگای کوردس��تان 
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تەنیا پارێزگای ئێ��ران بوو کە خۆی لەوانی 
تر جیا کردەوە و لە بەرانبەر ئەو کاندیدایەی 
کە سەرۆک کۆماری ئەوکات بوو، واتە عەلی 
ئەکبەر ئەفس��ەنجانی، دەنگی بە کاندیدای 
دژبەر دا. دواجار هەستی نەتەوایەتی ڕێگەی 
خۆی بەرەو الی باشووری ڕۆژهەاڵت کردەوە 
کە زۆربەی شیعەنشین بوو، بەشێکی بۆ ڕقی 
خەڵکەکە ل��ە دڕندەیی دەوڵ��ەت بەرامبەر 
ئ��ەو کوردانەی لە باک��ووری ئەوان دەژیان، 
دەگەڕایەوە و بەشێکیشی بۆ ناخۆشەویستی 
و نرخی مرۆیی پش��تیوانی ل��ە ڕێژیمێکی 
ئیدیۆلۆژیک��ی لە ش��ەڕ ب��ە دژی عێراق لە 

198٠کاندا دەگەڕایەوە. 
سەیر ئەوە بوو کە هاوپەیمانی زۆر جێی 
متمانەی تاران لە کوردستان تا ساڵی 1993 
لە نێوان عەشیرە توندڕەوە شیعەکانی ئەهلی 
حەق، عەشیرەتەکانی گۆران و سەنجابی بوو. 
هەر لە سەرکوتی سەرۆک عەشیرەتەکانیان 
لە الیەن ڕەزا ش��اوە، دەس��ەاڵتی س��ەیدە 
حەیدەرییەکان بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی 
کردبوو. سەید نەس��رەدین وەکوو ڕێبەرێکی 
بەهێزی گۆران دەرکەوت، بە جۆرێک هاوتای 
سەردەمی شێخە سوننییەکانی کۆتاییەکانی 
س��ەدەی نۆزدە لە کوردس��تانی عوسمانیدا 
بوو. ئەهلی حەقەکان کە ب��ە کەمینەبوونی 
وش��یار  خۆیان  ئایینی  لەپەراوێزکەوت��ووی 
بوون، پشتیوانییان لە پەهلەوییەکان کردبوو 
و پێویس��تیی ڕەچاوکردنی ئەم سیاسەتە لە 
پاش هاتنەس��ەرکاری کۆمارێکی ش��یعە لە 
ت��اران کە ش��ایی بە خۆ بوو، ن��ەک کەمتر 
نەبوو بەڵکوو زیاتر بوو. س��ەید نەس��رەدین 
بۆ خودی خۆی پێش��ڕەوی ئەو هێزە ئەهلی 
حەقیانەی کرد کە لە شەڕی ئێران � عێراقدا 
پارێزگارییان لە سنوورەکە دەکرد، و بەمەش 
وەفاداریی زیاتری ئەمان لە ژێر ئاگری شەڕدا 
ل��ە بەراورد لەگ��ەڵ ه��ەر کام لەیەکەکانی 
یەک��ەی بەس��یجدا ناوبانگی دەرک��رد. پتر 
لەوەش، عەشیرەگەلێکی وەک سەنجابی کە 

لە ژێر دەسەاڵتی پەهلەوییەکاندا نەهامەتییان 
کێش��ابوو، تەنانەت سەرەڕای پشتیوانییان لە 
پەهلەوییەکان، پێیان وابوو کۆماری ئیسالمی 
زیاتر ئامادەیە خزمەت بە ژیانی عەش��یرەیی 
بکات، بەش��ێکی لەبەر ئەوەی عەشیرە خۆی 
لە خۆی��دا ماکەیەکی گرینگ��ی کولتووریی 
ئێران بوو و بەشێکیش��ی لەبەر زۆریی نرخی 
ئاژەڵداری لە واڵتێکدا بوو کە بەدەست کەمیی 
گۆش��تەوە بە ڕادەیەکی زۆر دەینااڵند. بەاڵم 
ئەمانە الیەنگەلێک��ی دەگمەن و جوانی ئەو 
پڕۆسەی بە بێگانە زانینە بوو کە بەرامبەریان 

دەستی پێ کردبوو.  
فاکتۆرێک��ی دیک��ە ک��ە کێش��ەیەکی 
کردەوە،  ڕێژی��م  ڕووبەڕووی  درێژخایەن��ی 
فاکتۆری ئابووری بوو کە لەودا، کوردستانێکی 
زەق��ی  ڕەهەندێک��ی  نوێنگ��ەی  ه��ەژار 
کێش��ەیەکی بەرینتر بوو. بەو حەشیمەتەی 
کە هەر بیست س��اڵ کەڕەتێک دووبەرابەر 
دەبوو، جێی گومان بوو کە ئێران هێشتا ئەو 
تواناییەی هەبێت کە واڵمی داخوازییەکان بۆ 
خۆراک، پەروەردە و دامەزراندن بداتەوە. لە 
1992دا، بێکاری لە نێوان ئەوانەی تەمەنیان 
کەمتر لە 25 س��اڵ بوو، هەڵکش��ا بۆ هەفتا 
لەسەد و ئاوسانی ڕاستەقینە سەدلەسەد بوو. 
وێدەچوو ئەوەی گرین��گ بوو زیندوومانەوە 

بوو نەک پەرەسەندن.
لە کوردستاندا، ئەم گۆڕانکارییە ئابوورییە 
خۆی لە دامەزراندن و کۆچ کردندا دەبینییەوە. 
ل��ە نێوەڕاس��تی 197٠کان��دا، ش��ارەکانی 
کوردستان بۆ لەخۆگرتنی ئەو هێزی کارەی 
کە تا دەهات زیادی دەکرد، بەرینتر بوونەوە. 
تا 199٠، بەپێی مەزندەکان زیاتر لە شەست 
لەس��ەدی کوردەکان شارنشین بوون، بەاڵم 
ئێس��تا ژمارەیەک��ی زیاتر ل��ەوان دەچوونە 
خوزس��تان بۆ کاردۆزینەوە لە پیشەس��ازیی 
نەوتیان لە بەندەرەکاندا، یان ڕوویان دەکردە 
ت��اران. ڕێک بەپێچەوانەی ئ��ەوەی ڕێژیمە 
ناوەندگەراکانی ناوچەک��ە زۆر پێی هیوادار 
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بوون کە دروس��ت کردنی شوناسی میللیی 
نوێ و یەکدەس��ت بوو، کۆچ کردنی خەڵک 
بۆ ناوەن��دە گەورە پیشەس��ازییەکان، زیاتر 
پێداگریی لەس��ەر هەستی جیاوازی، خۆ بە 
بێگانە زانین و شوناس��ی لۆکاڵی لێ بەرهەم 

دەهات. 
بزووتنەوەی ک��وردی وا دی��ار بوو لەو 
گەڕەکە قەراخ نش��ینانەی ک��ە بە خێرایی 
حەش��یمەتیان زی��ادی دەک��رد و دەوڵەت 
لە دابی��ن کردنی تەنانەت س��ەرەتاییترین 
خزمەتگ��وزاری تێیان��دا ب��ێ توان��ا ب��وو، 
ئەگ��ەری گەشەس��ەندنی زیاتر ب��وو و لەو 
ش��وێنانە بزووتنەوەکە لەگەڵ ئەو بزووتنەوە 
سیاس��ییانەی کە دەیانویست بە ئاستێک لە 
ناناوەندگەرای��ی بگەن، ئاوێتە دەبوو. کۆمەڵە 
بەتایبەت��ی زۆر زەحمەتی دەکێش��ا کە لەو 
دی��اردە کۆمەاڵیەتیی��ە کە ه��ەر لە حاڵی 
پەرەس��ەندندا بوو، کەڵک وەربگرێت، بەاڵم 
ڕێگەیەکی درێژی لەبەر بوو. بەپێی قس��ەی 
ڕێب��ەری کۆمەڵە، عەبدوڵ��اڵ موهتەدی، »بە 
مەبەستی ڕێکخستنی خەڵک، دەوڵەت دەبێ 

بە ئاشکرا ناسەقامگیر بکرێت«.  
هیواکانی ک��ورد ب��ە لیبراڵیزەکردن لە 
ئیسالمی،  ڕیفۆرمیس��تی  دوای هەڵبژاردنی 
س��ەرکۆمار موحەممەد خاتەمی لە 1997دا 
زی��ادی ک��رد. لەڕاس��تیدا، 76 لەس��ەدی 
دەنگ��دەران ل��ە پارێ��زگای کوردس��تاندا 
پش��تیوانییان ل��ە ناوب��راو ک��رد. ڕوانگەی 
پلۆرالیزمی کۆمەاڵیەتی و سیاس��یی ناوبراو 
پارێزکاریخوازییە  ل��ەو  دەربازبوون  جۆرێک 
خنکێن��ەرە بوو کە بەرپرس��انی دەوڵەتی لە 
ناوچەکەدا  بەس��ەر خەڵکیاندا دەس��ەپاند. 
خاتەمی خەڵکناس��ێکی لەڕۆژئاوا وانەدیتوو، 
عەبدوڵ��اڵ ڕەمەزان��زادەی وەک��وو پارێزگار 
بەمەبەس��تی چاودێری بەس��ەر پرۆس��ەی 
کوردستانی  ئاش��تبوونەوەی  و  تواناس��ازی 
س��وننی دیاری کرد. ڕەمەزانزادە یەکەمین 
کوردێک بوو کە لە پاش شۆڕش��ی گەالنی 

ئێرانەوە ئەم پۆس��تەی پێ درابوو. ناوبراو بە 
باشی دەستی پێ کرد و بودجەیەکی بەرچاوی 
لە تاران بۆ پەرەسەندنی بنەما ئابوورییەکانی 
ئەم پارێزگا بە زۆری پش��تگوێخراوە سەند. 
ناوب��راو هەوڵ��ی بەهێزکردن��ی کۆمەڵ��گا 
خۆجێییەکان��ی دا، ئەوی��ش ل��ە ڕێگ��ەی 
کۆبوونەوەگرت��ن لەگەڵ خەڵکی خۆجێیی و 
بەرزکردن��ەوەی چاالکانەی پلەی کوردەکان 

لە بەڕێوەبەرایەتییەکەدا. 
ه��ەر بۆی��ە هیچ س��ەیر نەب��وو کە لە 
فێوریەی  لە  شارەوانییەکان  هەڵبژاردنەکانی 
ل��ە  ڕیفۆرمیس��تەکان  کاندی��دا  1999دا، 
سەرانس��ەر پارێ��زگادا کاروبارەکانیان گرتە 
دەس��ت. ل��ە کۆتاییەکانی هەم��ان مانگدا 
کاتێک هەواڵی دەستبەس��ەرکرانی ئۆجەالن 
لە نایرۆبی بیس��ترا، ئەم ئامانجە سیاسییە[
ئاشکراتر دەربڕا.  لیبراڵیزم] بە ش��ێوەیەکی 
لە سەرانسەری شار و شارۆچکە گەورەکانی 
ناوچەکە، خۆپیشاندانی بەرین بەڕێوە چوو. 

پرۆس��ەی  بەرتەس��کبوونی  ئەمج��ارە 
ڕیفۆرمی خاتەمی لە ناکاو خۆی دەرخست. 
ن��ە خاتەمی و ن��ە پارێ��زگارە کوردەکەی 
ئامادەی قەبووڵ کردنی سەرهەڵدان نەبوون. 
هەر دووکیان پش��تیوانییان لە س��ەرکوتک 
ردنێکی قورس کرد ک��ە لەودا النیکەم 3٠ 
کەس کوژران، سەدان کەس بریندار و نزیک 

بە 2٠٠٠ کەس دەستبەسەر کران. 
ئەگەرچی هەڵسوکەوتی دەوڵەت بەرامبەر 
فێوری��ە هیوابڕاوییەکی  خۆپیش��اندانەکانی 
قووڵی ب��ۆ کوردەکانی ئێران ب��ەدواوە بوو، 
ب��ەاڵم ئەوان لە ئێس��تا هی��چ بژاردەیەکی 
باشتر لە خاتەمییان نییە. خاتەمی پاڵپشتیی 
خۆی بۆ کۆمەڵگایەکی مەدەنی نیش��ان داوە 
و بۆ خەڵکی کوردس��تان، کارکردن لە پێناو 
لیبراڵیزەکردن، س��ەرەڕای ئاس��تەنگەکان و 
هێواش��یی زۆری پرۆس��ەکە، ڕەنگە جارێ 
بژاردەیەکی باش��تر بێت تا ئۆپۆزیس��یۆنی 

چەکدار لەوبەر سنوورە نێونەتەوەییەکانەوە.



کوردەکان لە ناو ئێران: 
هاوسەنگ کردنی ناسنامەی ئەتنیکی و نەتەوەیی لە ژینگەیەکی بەئەمنی کراودا 

نووسه ران: 
شه هرام ئه کبه رزاده، زاهید شه هاب ئه حمه د، کۆستاس الوتایدز و ویلیام گورالی

وەرگێڕان: کامران تەیمووری
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پوختە
کوردەکان لە ناو ئێران هەست بە پەراوێزخران 
لەناو سیس��تەمی سیاس��یی ئ��ەم واڵتەدا 
لەس��ەر  گش��تی  لێکۆڵینەوەیەکی  دەکەن. 
کوردەکان لەناو  ئێراندا نیش��ان ئەدا ئەمان 
هیچ چەش��نە باوەڕ و پەیوەست بوونێکیان 
س��ەبارەت بە دەوڵەت��ی ناوەندەییەوە نیە و 
هیچ چەش��نە پەیوەندییەکی س��ۆزدارییان 
س��ەبارەت بە ناسنامەی ئێرانی یان کۆماری 
ئیسالمی نیە. ئەو کەسانەی لەم ڕاپرسییەدا 
واڵمی پرس��یارەکانیان داوەتەوە، لە س��ەر 
ناسنامە و پەیوەس��ت بوونیان بە ناسنامەی 
کوردی��ی خۆی��ان وەک خاڵی س��ەرەکیی 
گرێدراوی، لەڕادەب��ەدەر پێداگرییان کردوە. 
ئەم دابڕانە س��ۆزداری و سیاسییە لە ئێران، 
ڕژێم��ی ئێس��تاکەی ئێ��ران دێنێت��ە ژێر 
پرسیاری جیددییەوە و لە الیەکی تریشەوە 
زەبرێکی کاریگەر لە دیسکۆرس��ی یەکێتیی 
ئەتنیسیتی و یەکگرتووییی ئێران، واتە هەر 
ئەو وتارەی کە لەالیەن کۆماری ئیس��المیی 
ئێرانەوە بەردەوام بەهێز دەکرێ، دەوەشینێ. 
ئەم م��ژارە ڕژێم��ی ئەمێس��تاکەی ئێرانی 
خس��تووەتە ناو دۆخێکەوە کە بۆ ئەم کێشە 
سیاسییە، ڕێگا چارەی ئەمنی بگرێتە بەر. بەم 
حاڵەش��ەوە، بە پێی داتا بەردەستەکانی ئەم 
لێکۆڵینەوەیە، بەئەمنی کردنی دژەکردەوەی 
ئێران بۆ کوردەکانی ئەم واڵتە، تەنیا دەبێتە 
هۆکاری گەورە بوونی قەڵشتەکان و خراپتر 
کردنی دۆخەکە. تێڕوانینی ئەمنی سەبارەت 
بە ویس��تی کوردەکان بۆ بەشداری کردن و 
وەخۆگرتن��ی کوردەکان لە ناو سیس��تەمی 
سیاسی، ستراتێژیایەکی بەراوەژوو و تژی لە 
مەترسی بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران بەدوای 

خۆێدا دێنی.

پێشەکی
لە مانگی ئەگۆس��تی س��اڵی 2٠17، بیژەن 
زەنگەن��ە وەک کوردێکی ش��یعە مەزهەب، 

بۆ ماوەیەکی چوارس��اڵەی تر، وەک وەزیری 
نەوتی ئێران هەڵبژێردرا. )رووداو، 21 آگوس��ت 
2٠17(. لە ڕواڵەتدا، هەر ئەوەی کە کوردێک 
بتوانێ��ت ببێت��ە خ��اوەن پۆس��تێکی وەها 
گرین��گ، نیش��اندەری ئەو چەمک��ە باوەیە 
ک��ە ئێران سروش��تێکی چەن��د ئەتنیکییە. 
لە الیەن��ی دیرۆکییەوە، ل��ە جیاتی ئەوەی 
ی��ەک  نەتەوە-دەوڵەتێک��ی  وەک  ئێ��ران 
ئەتنیکی پێناس��ە بکرێ��ت، وەک واڵتێکی 
ف��رە کولتوری و مەدەنی لێی دەڕوانرێت کە 
ئەتنیکەکان��ی لەناویا پێک��ەوە دەژین.  ئەم 
چەشنە ڕوانگەگەلە لە سەدەی بیستەمدا، لە 
دەس��پێکەوە بە هۆی توندیی نەتەوەخوازیی 
بنەماڵەی پەهلەوی- خوازیاری یەکدەس��ت 
کردنەوەی کۆمەڵگا بوون- و لەساڵی 1358-
1979 لە ژێر س��ەروەریی کۆماری ئیسالمی 
ئێرانەوە کە نمونەیەکی ئیس��المیی بەسەردا 
س��ەپاندن، تووش��ی گۆڕان بوو. ناسنامەی 
نەتەوەییی ئێران لە س��ەر بنەمای خوالنەوە 
لە ناو بازنەی دوو فاکتەری ئیسالمی شیعی 
ئێران��ی  ناس��یۆنالیزمی  و  )ئیس��المییەت( 

)ئێرانیی��ەت( دام��ەزراوە.
ناک��رێ ناس��نامەی نەتەوەیی��ی ئێران 
وەک چەمکێکی ڕاوەس��تاو و چەقبەس��توو 
س��ەیر بکرێ��ت. ئەم وت��ارە لە س��ەر ئەم 
تێگەیش��تنە نوس��راوە ک��ە ناس��نامەکانی 
نەتەوەیی، گشتی و ئەتنیکی چەمکگەلێکی 
چەقبەستوو نین، بەڵکوو دەتوانن بەهۆکاری 
ڕووداوەکان، دیسکۆرس��ەکان، دامەزراوەکان 
بگ��رن. دەبینرێ  بیچم  و تەعامولەکان��ەوە 
چەمکەکانی ناس��نامەی ئێرانی، توخمەکانی 
ئێرانیی��ەت و ئیس��المییەتیان ل��ە هەناوی 
خۆیاندا حەش��ار داوە؛ پرسیار ئەمەیە؛ ئاخۆ 
ئەوان توانستی بەرهەمهێنانی کەشێک، یان 
مەودایەکیان بۆ سروش��تی چەن ئەتنیکی و 
پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی-سیاسی - کە زۆریش 
پێوەی دەن��ازن- هەیە یان نا؟ بیچم گرتنی 
ناس��نامە لەناو ئەم دۆخە تێکچڕژاو و چەند 



گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719 342

ڕەهەندییەوە کێش��ەی سیاسیی بەدواوەیە. 
هەر وەک چۆن ناسنامەی نەتەوەیی جێگای 
مشتومڕە، پێویستە ناسنامە ئەتنیکییەکانیش 
هەر بەم شێوازە هەم وەک ناسنامەی گشتی 
و هەم ل��ە پەیوەندی لەگەڵ ئەو ناس��نامە 

نەتەوەییەشدا مش��تومڕیان لەس��ەر بکرێ.
زەنگەنە  کرانی  دەستنیش��ان  سەرەڕای 
وەک وەزیری نەوت، بەاڵم ئەم واڵتە بەڕوونی 
پەرۆش��یی خ��ۆی س��ەبارەت ب��ە کەمینە 
ئەتنیکییەکانی خۆی هەیە. لە سیپتەمبەری 
س��اڵی 2٠18، تاران هێرش��ی کردە س��ەر 
دژب��ەرە کوردەکانی خۆی ل��ە عێراق و بە 

چاالکی  سێ  ڕاپۆرتەکان،  پێی 
دا.  لەس��ێدارە  کوردیش��ی 
ڕەنگە  )ئەلجەزیرە 9 س��یپتەمبەر( 
ڕژێمی ئیس��المیی ئێران وەک 
الیەنە  چ��ەن  ناس��نامەیەکی 
و پل��ۆڕاڵ بپەژرێن��ێ. ب��ەاڵم 
کێش��ەیەکێ بنەڕەتی��ی نێوان 
ئەم��ە و چەمکێکی گش��تگیر 
وەک ئوممەت لەئارادایە و ئەمە 
مژارەکانی  لەس��ەرووی  خۆی 
ڕژێمی  ئەتنیکییە.  جیاوازی��ی 
هەوڵی  لە  ئیس��المی  کۆماری 
جووڵەی  کردن��ی  بەربەس��ت 
سیاس��ی و ئەتنیک��ی و دیزە 

ب��ە دەرخۆنە کردنی ویس��ت و داخوازی و 
مافەکان��ی کەمینەکانە، بە هۆی ئەوەی هەم 
پوتانسییەلی گرژیی کۆمەاڵیەتی - سیاسییان 
هەیە و هەمی��ش چەمک��ی یەکگرتووییی 

نەتەوەیی دەبەنە ژێر پرس��یارەوە.
نمون��ە  ڕێگ��ەی  ل��ە  بەش��داربووان 
هەڵگرتن��ەوەی س��نۆباڵ- تۆپەڵ��ە بەفری- 
هەڵبژێردراب��وون، تیم��ی لێکۆڵ��ەر کەوتنە 
پەیوەندی گرتن لەگەڵ کەسانی پەیوەندیدار 
ل��ە ناوخۆی ئێ��ران و جێگاکانی تر. هەر لە 
دەسپێکیش��ەوە ناو و شێوازەکانی پەیوەندی 
گرتن لەگەڵیان دەسنیش��ان دەکرا. سەرەتا 

تیمی لێکۆڵ��ەر بەش��داربووانیان لە ڕێگای 
ئیمایل��ەوە بانگهێش��ت دەک��رد و لینک��ی 
پرسیارەکان بۆ ئەو کەس��انەی حەزیان لێ 
بوو دەنێردرا. کۆ کردنەوەی ئانالینی داتاکان 
بە مەبەس��تی دروس��ت نەبوونی کێش��ەی 
ئەم  پرس��یارەکانی  هەڵبژێردرابوو.  ئەمن��ی 
لێکۆڵینەوەی��ە بۆ توێژینەوە لەس��ەر مژاری 
ناس��نامە، بەش��داریی سیاس��ی و بەئەمنی 
کردن لە ئێران گەاڵڵ��ە کرابوون. بۆ ئەوەی 
بەش��داربووان نەناس��رێنەوە، ه��ەر کامیان 
ژمارەیەک��ی تایبەتیان لە ژم��ارە1 هەتاکوو 
ژم��ارە 96 پێ دراب��وو، لەم وتارەش��دا بۆ 
ڕێفرێن��س پێ��دان ئام��اژە بە 

ژمارەکەیان دەکرێ.
ئەم وتارە بە لێکۆڵینەوەی 
جموجۆڵ��ی بیچ��م گرتن��ی 
ل��ە  ئەولەه��ی  و  ناس��نامە 
ئەتنیکییەوە  چ��ەن  ئێرانێکی 
دەس��ت پێ دەکا. دواتر لەمە 
ب��ۆ ڕژێمی  دەکۆڵێت��ەوە کە 
مەترس��ییەک  وەک  ئێ��ران 
دەڕوانیتە گرووپە کوردییەکان 
و جەخت دەکاتە سەر ئەوەی 
س��ەردەمدا،  هەندی��ک  ل��ە 
سیس��تەمی  ک��وردەکان 
سیاس��ییان هێناوەت��ە ژێ��ر 
پرس��یار. لە الیەکی ت��رەوە، ئەم وتارە ئەو 
لە  پێش��کەوتنە سیاس��ییانەی کوردەکان 
س��ەردەمی س��ەرۆک کۆماریی خاتەمی و 
ڕیفۆرمیس��تی  سیاس��ەتی  وەدیارکەوتنی 
کۆماری��ی  س��ەرۆک  س��ەردەمەکانی  و 
ئەحمەدینژاد و ڕۆحانیش دەخاتە بەر باس 
و لێکۆڵینەوە. لە کۆتاییش��دا، هەڵوێس��تی 
کوردەکان س��ەبارەت بە دۆخی بەسیاسی 
ک��راو و بەئەمنی ک��راو و کاریگەریی ئەمە 
لەس��ەر بیچم گرتنی ناس��نامەی کوردی 
دەخرێتە بەر باس و لێکۆڵینەوەی لەس��ەر 

دەکرێ.

ئێران 
لە الیەکەوە 
خۆی وەک 
واڵتێکی 

الیەنگری فرەیی نیشان 
ئەدات 

بەاڵم لە کردەوەدا زۆر 
بە توندی کاروباری 

پەیوەندیدار بە 
کەمینەکان لەناو 

سیستەمدا کۆنترۆڵ 
دەکات
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لە  ــەکان و ئەولەهی  ــنامە، کەمین ناس
ئێران

زۆر ج��ار نزیک بوون��ەوەی فرەئەتنیکی لە 
ئیران وەک هێمایەک بۆ تۆلێرانسی بنەڕەتی 
و ویس��تی کەمین��ەکان ب��ۆ پەژراندنی ئەم 
فرەیییە بە چاوێکی ئەرێنییەوە سەیر کراوە. 
بەاڵم لە سەرەتاکانی س��ەدەی بیستەمەوە، 
دەس��ەاڵتە یەک لە دوای یەکە ئێرانییەکان، 
هەندێک سیاس��ەتیان گرت��ە بەر کە کەمتر 
خوازیاری پەژراندن��ی ئەم فرەیییە بوون. لە 
ماوەی شۆڕشی مەشرووتەدا )19٠5-1911( 
زمانی فارس��ی وەک زمانی فەرمیی تەواوی 
ئێرانییەکان هەڵبژێ��ردرا و دوابەدوای ئەمە، 
زۆرەملیی  سیاسەتی  ڕەزاشا)19٤1-1925( 
س��ەبارەت بە بەفارس ک��ردن و بەرەوپێش 
بردنی پرۆس��ەی دیموکراتیزاسیۆن لە ئێران 
بەڕێوە ب��رد. لەم سیاس��ەتەدا فارس بوون 
هاوتای مۆدێ��رن بوون بوو و نافارس��ەکان 
وەک دواکەوتوو س��ەیر دەک��ران. بە بڕوای 
دەنی��ز ناتال��ی زەق بوونەوە و هەڵکش��انی 
ناس��یۆنالیزمی ف��ارس ل��ەم س��ەردەمەدا 
کاریگەریی نایە سەر هەڵکشان و بەسیاسی 
کردنی ناس��نامەی کوردی. هەوڵدانی زۆرە 
ملی بۆ ئاس��یمیلە کردن��ی کەمینەکان لە 
س��ەردەمی حەمەرەزا شادا )1979-19٤1( 
کەمت��ر بووبوو. ب��ەاڵم داکۆک��ی کردن لە 
نەتەوەییی  ناسنامەیەکی  ناوەند و  کۆنترۆڵی 
فارسی و یەکدەست هەر وەک خۆی مابۆوە. 
ب��ەاڵم هەڵوێس��تی کۆماری ئیس��المی 
لەم��ەڕ زۆرێتیی ئەتنیک��ی چەمەوازتر بوو. 
دەس��تووری ئێران لە س��ەردەمی کۆماری 
ئیسالمی بۆ پاراستنی مافی کەمینە ئەتنیکی 
و عەش��یرەیییەکان هەڵگری هەندێک مەرج 
بوو. خاڵی 19ی دەستوور پێی وایە: خەڵکی 
ئێران بە ب��ێ لەبەرچاوگرتن��ی گرێدراویی 
ئەتنیکی و عەشیرەیی خاوەن مافی یەکسانن. 
ڕەنگ، ڕەگەز، زمان و ش��تی تر نابێ ببێتە 
هۆکاری بااڵدەس��تیی یەکێک لەمانە بەسەر 

ئەمەی تردا.
ل��ە پاش ش��ەڕی ئێ��ران و عێ��راق و 
لەس��اڵی 199٠ بەدواوە، ڕێبەریی کۆماری 
ئیسالمی س��ەرنجێکی زۆرتری داوەتە پرسە 
ئەتنیکییەکان. ه��ەروەک دواتریش ئاماژەی 
پ��ێ دەکرێ، زۆرب��ەی بەش��داربووانی ئەم 
لێکۆڵینەوەیە لە سەر ئەم بڕوایەن دەسەاڵت 
ئەتنیکەکانەوە  بەسەر  وردی  چاوەدێرییەکی 

هەبووە.
ڕەنگە هەر دەس��ەاڵتەی بە ش��ێوازێکی 
جیاواز لە هەمبەر فرە ئەتنیکی هەڵوێس��ت 
بگرێ. یەکەم؛ ڕەنگە فرە ئەتنیکی نەپەژرێنێ 
و هەوڵی یەکدەس��ت کردنی کۆمەڵگا بدات. 
ی��ان ئەگەر بێت و ف��رە ئەتنیکی بە فەرمی 
بناس��ێ، ئ��ەوە دوو ڕێگا بگرێت��ە بەر؛ یان 
گرووپی بااڵدەس��ت لە سەر ئەستۆی ئەوانی 
ترەوە هەڵبژێرێ یان بە مەبەستی پاراستنی 
سەقامگیری و بەرگری کردن لە تەنگەژەی 
نێ��وان ئەتنیکەکەن، ئ��ەوە بەرێوەبەربردنی 
ئەتنیکەکان بگرێتە بەر. ئێران یەکەم ڕوانگە 
بەکار ناهێنێ، بەڵک��وو پێداگرییەکی زۆرتر 
لەس��ەر پێگەی خ��ۆی وەک واڵتێکی فرە 

ئەتنیکی دەکات.
ئ��ەم وت��ارە بەڵگە دێنێت��ەوە کە ئێران 
تێکەاڵوێک لە هەر دوو ڕوانگە بەکار دێنێ، 
ل��ە الیەکەوە خۆی وەک واڵتێکی الیەنگری 
فرەیی نیش��ان ئەدات بەاڵم ل��ە کردەوەدا 
زۆر ب��ە تون��دی کاروب��اری پەیوەندیدار بە 
لەن��او سیس��تەمدا کۆنترۆڵ  کەمین��ەکان 
دەکات؛ تاک��وو ناس��نامەی ئێران��ی، وەک 
نەتەوەی بااڵدەس��ت بپارێزرێ. لە ڕاس��تیدا 
زۆرێک لە بەش��داربووانی ئەم لێکۆڵینەوەیە 
ئەتنیکەکەیانەوە  دەریانبڕیوە ک��ە بەه��ۆی 
لەالیەن بەرپرسانی حکوومییەوە نەیانتوانیوە 
بگەن بە زۆرێک ل��ە دەرفەت و ئیمکانەکان.

ڕوانگەی تاران بۆ بەرێوەبردنی کاروباری 
ئەتنیکەکان، دەرئەنجامی پوتانسیەلی فرەییی 
ئەتنیکی ب��ۆ نانەوەی پش��ێوی و ئاڵۆزییە. 
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لێ��رەدا ئەولەهی پێناس��ەیەکی س��ەرووتر 
لە پێناس��ەکانی پەیوەندی��دار بە ئەولەهیی 
س��ەربازی، سیاس��ی، ئابووری و پەرۆشییە 
کۆمەاڵیەتییەکان بەخۆوە دەگرێ. لە ڕاستیدا 
ئەولەه��ی بۆ ئێ��ران گرێ��دراوی کۆیەکی 
ئاڵ��ۆزی فاکتەرە ناوەک��ی و دەرەکییەکانە. 
لەس��ەر ئەم بنەمایە، ڕەنگە کێشە و گرفتە 
ئەتنیکیی��ەکان لە ئاس��تی جی��اوازدا وەک 
بۆ دووزەنە-نەزم-ی  س��ەرچاوەی گڕوگەف 
سیاس��ی، ئابووری یان دامەزراوەیی یان لە 
ڕاس��تیدا بۆیەکپارچەییی ئێران، بناس��رێن. 
لێرەدا  ئەتنیکییەکان  گرووپ��ە  بەڕێوەبردنی 
بە مان��ای هەوڵدان بۆ مان��ەوەی ڕژێمە. لە 
ئاکامدا، سیاسەتی ئەتنیکی بەئەمنی دەکرێ. 
لەناو سیستەمگەلێکی لەم ڕەنگەدا، پێویستە 
مەترس��ییەکان پوچەڵ بکرێنەوە و ئەمەش 
پاس��او ب��ۆ بەکارهێنانی هەندێ��ک کردەوە 
دێنێت��ەوە کە ل��ە خۆیدا لەناو سیاس��ەتی 

ڕۆژانەدا ڕێگا پێدراو نیە.
بەشداربووان لەم توێژینەوەیەدا بەردەوام 
ئەولەهی  تاران وەک مەترسییەکی  وتوویانە 
لێیان دەڕوانێ. بۆ نموونە؛ بەشداربووی ژمارە 
3٤ وتوویەتی؛ دیسکۆرسی دەسەاڵتی دوای 
ش��ۆڕش بەردەوام نەت��ەوەی کوردی وەک 
مەترس��ییەک بۆ ئەولەهیی ئێ��ران بینیوە. 
ڕاس��موس کریس��تیان ئێلین��گ پێی وایە 
تاران بە نیس��بەت هەندێک لە ئەتنیکەکان 
ب��ە ڕوانینی گۆپاڵ و گێزەر نزیک دەبێتەوە. 
هەندێک لە ئەتنیک��ەکان تا ڕادەیەکی زۆر 
هەوڵ دەدەن خۆیان لەگەڵ چاوەڕوانییەکانی 
ڕژێم بگونجێنن. بەاڵم کوردەکان ئەم ویستە 
لە خۆیانەوە نیش��ان نادەن. لە ڕوانگەیەکی 
ب��ۆ  ب��ەردەوام  دیرۆکیی��ەوە، ک��وردەکان 
دەس��ەاڵتەکان کێش��ەیان ناوەت��ەوە و بە 
س��نور،  دەرەوەی  پەیوەندییەکانی  هۆکاری 
بەرەن��گاری ل��ە هەمبەر بە ف��ارس کردن 
و ناس��نامەی ئایینییان��ەوە وەک س��وننە، 
ئەمێستاکەش وەک گەورەترین مەترسی بۆ 

ڕژێمی ئێران دەنرخێندرێن.
لەس��ەر ئ��ەم بنەمای��ە، لەناو گش��ت 
کەمینەکانی ناو ئێ��ران، ئەوە کوردەکانن لە 
بەئەمنی ک��راودا جموجۆڵیان  ناو دۆخێکی 
هەیە. وەک ڕاس��تییەک، لە س��اڵی 2٠18 
ک��وردەکان ٤5 ل��ە  1٠٠ی بەندییەکان لە 
ئێران پێکدێنن. کۆماری ئیس��المیی ئێران 
بە تەواوی وەک تورکیا ناس��نامەی کوردی 
ئینکار نەکردووە، بەاڵم مەبەستی لە کوشتنی 
بەئامانج��ی ڕێبەرانی ک��ورد، ئیفلیج کردنی 
بزاڤە سیاسییە کوردییەکان بووە. ئەم دۆخە، 
س��ەرەڕای بەڵێنی ڕۆحانی��ش لە هەڵمەتی 
هەڵبژاردنەکان بۆ لیبرالیزە کردنی گش��تی 
و ئازدیی سیاس��ی لە ئێران، لە س��ەردەمی 
سەرۆک کۆمارییەکەشی هەر بەردەوام بووە.

ــۆڕش و  ــە کوردییەکان، پێش ش کێش
دوای شۆڕش

لەس��ەردمی دامەزرانی کۆماری ئیس��المیی 
ب��ە  ک��وردەکان  داخوازی��ی  ئێران��ەوە، 
گش��تی س��ڕینەوەی ناوەندخ��وازی ی��ان 
دیموکراتیزاس��یۆن بووە، بێ ئەوەی ویستی 
س��ەربەخۆیی زۆر ل��ە زیادی ب��دات. بەم 
حاڵەش��ەوە،  لە ڕوانگەیەک��ی مێژوویییەوە، 
لە هەر کاتێک��دا دەرف��ەت هەبووبێ، ئەوە 
ک��وردەکان ویس��تی خۆیان ب��ۆ جووڵەی 
سیاسیی جیاواز و سەربەخۆییخوازی نیشان 
داوە. یەکی��ک ل��ە نموون��ەکان، هەوڵدانی 
یەکەیەکی  دامەزراندن��ی  ب��ۆ  ک��وردەکان 
سیاس��یی س��ەربەخۆ لەس��ەردەمی شەڕی 
جیهانیی یەکەم، لە بۆش��اییی داگیر کردنی 
ئێران لەالیەن بەریتانیا و سۆڤیەت و لەسەر 
حوکم الچوونی ڕەزا ش��ا بووە. شۆڕشەکانی 
پێشووی کورد، لەالیەن هۆز و عەشیرەکانەوە 
بەڕێوە دەچ��وون، بەاڵم ئەمج��ارە لەالیەن 
گرووپێک��ی چەپئ��اژۆ و ئێلیتی شارنش��ین 
بوو و مەبەس��تیان دامەزرانی ئۆتۆنۆمییەکی 

ناوچەیی بوو.
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ناس��یۆنالیزمی  نوێ،  ناوەندی��ی  چینی 
کوردییان جڵەو کردبو و بە مەبەس��تی ڕێ 
گرتن لە تەش��ەنەی بەفارس کردن، حیزبی 
لە  پێکهێنابوو.  دیموکرات��ی کوردس��تانیان 
ژانویەی س��اڵی 19٤6، ق��ازی محەممەد، 
ڕێب��ەری حیزب��ی دیموکراتی کوردس��تان 
لەگ��ەڵ 13 ئەندام پەڕلەمانی تر، دامەزرانی 
کۆماری کوردستانیان ڕاگەیاند. تەمەنی ئەم 
کۆم��ارە زۆری نەخایاند و ه��اوکات لەگەڵ 
کۆتایی پێ هاتنی یارمەتیی سۆڤیەت، داڕما. 
هێزەکانی ئێران لە دیسەمبەری ساڵی 19٤6 
کۆنترۆڵی مهابادیان گرتەوە دەست خۆیان و 

بەسەر  سێدارەدانیان  لە  سزای 
ق��ازی محەممەد و ئێلیتەکانی 
بەم حاڵەشەوە،  تردا س��ەپاند. 
کۆماری )کوردستان لە( مهاباد، 
ب��وو ب��ە نمون��ە و وینایەکی 

گرینگ و کاریگەر.
عەبدولرەحم��ان  دوات��ر، 
قاس��ملوو، ڕێب��ەری حیزب��ی 
دیموکراتی کوردس��تانی ئێران 
ل��ە ناوەراس��تی حەفتاکان��دا 
ئاوای نوس��ی: گشت نەتەوەی 
مهابادی��ان  کۆم��اری  ک��ورد 
لە ویس��ت و  وەک هێمایەک 
هیواکانی��ان دەبینی و هیودار 

ب��وون ئەمە ببێتە ناوەندێ��ک بۆ هەوڵ دان 
لە پێناوی ئازادیی گش��ت کوردستان. هەر 
بۆیەش بەرپرس��ە ئێرانییەکان، مەترس��یی 
ناس��یۆنالیزمی کوردییان هەس��ت پێ کرد، 
مەترس��ییەک کە لە مهابادەوە دەستی پێ 
کردب��وو. دوای کۆماری مهاباد، جم و جۆڵی 
سیاسیی کوردەکان دامرکایەوە؛ بەاڵم دیسان 
ه��اوکات لەگەڵ هەڵگیرس��انی نارەزایەتیی 
گەل لە دژی ش��ا ک��ە دامەزرانی کۆماری 

ئیسالمیی لێ کەوتەوە، س��ەری هەڵدایەوە.
جیاواز  گرووپ��ی  س��ەرهەڵدانەکاندا  لە 
بەش��دارییان کردب��وو، ب��ەاڵم ک��وردەکان 

ئەمج��ارەش ڕێگایەکی تری��ان گرتە بەر. لە 
حاڵێک��دا لە هەموو ش��وێنێک، ئ��ەوە مەال 
ش��یعەکان بوون، جەماوەریان بە ڕێکخستن 
دەکرد، لە زۆربەی ش��ارە کوردییەکان ئەوە 
مەال س��وننەکان و ڕێکخراوە سیاسییەکانی 
وەک کۆمەڵ��ە و حیزب��ی دیموکرات بوون 

ڕۆڵی س��ەرەکییان دەگێڕا.
دروشمی حیزبی دیموکراتی کوردستانی 
ئێران، ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان و دیموکراسی 
بۆ ئێران بوو. بۆیە کوردەکان خاوەن ڕێبازی 
خۆیان ب��وون، و ئەمەش ه��ەر لە درێژەی 
ڕێ��ڕەوی شۆڕش��ێک بوو ک��ە خومەینی و 
هەڵیانبژاردب��وو.  الیەنگران��ی 
هەردووکی��ان خ����وازی��اری 
ڕووخانی شا بوون، بەاڵم دواتر 

ڕوانگە سیاس��ییەکانیان گٶرا.
و  وەالن��ان  لەس��ەرەتای 
وەدەرکەوتنی ش��ا، جموجۆڵی 
ک��وردەکان دەس��تی پێ کرد. 
حیزبی دیموکراتی کوردستانی 
ئێ��ران ب��ۆ کەڵ��ک وەرگرتن 
ل��ە کەش��ی ک��راوەی نوێ و 
خۆی،  ئامانجی  بەدواداچون��ی 
س��ەقامگیر  و  ئۆتۆنۆمی-  واتە 
کردنی لە ناو دەستوردا- هەوڵی 
دا. لەو کاتەی ڕژێمی کۆماری 
ئیسالمی لە هەوڵی سەقامگیر کردنی پێگەی 
خۆیدا بوو، کوردەکان گەورەترین کێشەیان بۆ 
دروست کرد. حیزبی دیموکراتی کوردستانی 
ئێ��ران پێداگری��ی لەس��ەر ئۆتۆنۆمی کرد. 
لەس��ەر ئەم بنەمایە، شاندێک لە کوردەکان 
لە قوم چاویان ب��ە خومەینی کەوت، بەاڵم 
داخوازییەکانی��ان ڕەد کرای��ەوە. دوابەدوای 
ئەمە، لە نێوان پێشمەرگە کوردەکان و هێزە 
ڕووی  پێکدادان  شۆرشگێرە]ئیسالمییەکان[ 
دا و لە ئاکامدا، تا چەند ساڵ دواتر، هەندێک 
ناوچە لە ژێ��ر کۆنترۆڵی کوردەکاندا مایەوە. 
ل��ە دۆخێکی لەم چەش��نەدا، ڕژێمی نوێ، 

کۆماری ئیسالمیی 
ئێران 

بە تەواوی وەک 
تورکیا 

ناسنامەی کوردی ئینکار 
نەکردووە، بەاڵم 

مەبەستی لە کوشتنی 
بەئامانجی 

ڕێبەرانی کورد، 
ئیفلیج کردنی 
بزاڤە سیاسییە 
کوردییەکان بووە
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داخوازیی ک��وردەکان ب��ۆ ئۆتۆنۆمیی وەک 
پێشەکییەک بۆ سەربەخۆیی لێکدایەوە. لەم 
توێژینەوەیەدا، ئ��ەم لێکدانەوەیەی ڕژێم لە 
سەر ئۆتۆنۆمی، لەگەڵ بەشداربووەکان باسی 
لەس��ەر کرا. بۆ وێنە؛ بەشداربووی ژمارە 35 
وت��ی، ڕژێمی ئێران داخوازی��ی نەتەوەکانی 
تری��ش بۆ وەدەس��هێنانی مافەکانیان، وەک 
هەوڵ��دان ب��ۆ س��ەربەخۆیی- جیابوونەوە- 

لێکدەداتەوە. 
خومەینی، لە وتارێکی ناس��راوی خۆیدا، 
ڕوو لە گەلی کوردس��تان وتبووی ئیس��الم 
بۆ یەکێتییە و پ��ڕۆژەی جیاییی کورد، لوڕ، 

ف��ارس و... لە یەکت��ر، قەبوڵ 
هۆش��داری  خومەینی  ناکرێ. 
دای��ە ک��وردەکان، فریوی ئەو 
کەس��انە نەخۆن کە خوازیاری 

تەفرەقە و جیایین.
ب��ەم بەڵگاندن��ە ک��ە ل��ە 
ناو ئیس��المدا هیچ  چەش��نە 
جیاوازیی��ەک ل��ە نێ��وان دوو 
موس��وڵماندا نییە ک��ە بە دوو 
زمان��ی جیاواز قس��ە دەکەن، 
بەردەوام هیرشی دەکردە سەر 
ڕامان��ی جیای��ی و جیاوازی��ی 
خومەینی  وتەکان��ی  ئەتنیکی. 
نیشاندەری ترس��ی بەردەوامی 

تاران ل��ە جموجۆڵی جیاوازی ن��او کەمینە 
ئەتنیکییەکان بوو. ئەم ترسە بە هۆی پێگەی 
ئەوان لە ناوچە سنورییەکانی ئێران و بوونی 
پەیوەن��دی لەگ��ەڵ دەرەوەی س��نورەکان 
هێن��دەی تر ڕووی ل��ە زیادب��وون دەنا. لە 
ڕاستیدا، بەش��داربووانی ئەم لێکۆڵینەوەیە بە 
تەواوی لەسەر پێش��کەوتنە کوردییەکان لە 
دەرەوەی ئێران ئاگادارییان هەبوو و بە ڕێزەوە 
باسی پێشکەوتنە سیاسییەکانی کوردەکان لە 
س��وریا و ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی لە عێراق 

لە س��یپتەمبەری س��اڵی 2٠17یان دەکرد.
میدیاکانی سەر بە دەسەاڵتی ئێران وەک 

پرێس تیڤی،  ڕیفراندۆمیان وەک دنەدانێکی 
دەرەکی ناو دێنا و ئەمە نیشان ئەدا تارانیش 
ب��ە پەرۆش��ەوە، دەیڕوانیی��ە کاریگەریی��ە 
سیاسییە دەرەکی و ناوەکییەکانی و هەمیش 
ب��ە نیس��بەت دەس��تێوەردانی دەرەک��ی، 
دڵەڕاوکێی خۆی هەبوو. لە ڕاس��تیدا ڕژێمی 
ئێ��ران نیگەران��ی کەڵ��ک وەرگرتنی هێزە 
بە  ئەتنیکییەکان،  لەگرووپ��ە  دەرەکییەکان 
مەبەستی الواز کردن و نانەوەی مەترسی بۆ 
س��ەرەوەریی واڵتی ئێران بووە. بە مەبەستی 
البردنی ئ��ەم چەش��نە دڵەڕاوکێیانە، تاران 
هەوڵ��ی پەرەپێدانی ئ��ەم ڕوانگەی��ە دەدا 
کە ئیس��الم دەتوان��ێ تەواوی 
ئەتنیکەکان��ی ن��او ئێ��ران لە 
خۆیەوە گرێ بداتەوە. چەمکی 
برایەت��ی ل��ە ئیس��المدا ب��ە 
مەبەستی ڕاگرتنی ئەتنیکەکان 
لێ  کەڵک��ی  ی��ەک،  ل��ەالی 

وەردەگیرێ.
خومەینی  حاڵەشەوە،  بەم 
ک��وردەکان  ب��ە  س��ەبارەت 
ئەوانی  ڕاگەیان��د.  جەه��ادی 
تاوانبار کرد لە دژی ش��ۆڕش 
و حیزبی  جموجۆڵیان هەی��ە 
ک����وردس��تانی  دیموکراتی 
ئێران��ی هەڵوەش��اوە ڕاگەیاند 
و قاسملووش��ی وەک »مفس��د فی االرض« 
ناساند. پارێزگا کوردەکان لە ماوەی سااڵنی 
سەرەتای شۆڕشی ئێران تووشی توندوتیژی 
بوون و ڕژێم بەمەبەستی وەدەستهێنانەوەی 
ئ��ەم ناوچان��ە، تۆڵ��ەی ل��ە پێش��مەرگە 
کوردەکان کردەوە. ه��اوکات لەگەڵ ئەمە، 
دوای ئ��ەوەی ک��ە ک��وردەکان لەیەکەم 
مارسی  مانگی  پەڕلەمانییەکانی  هەڵبژاردنە 
س��اڵی 198٠، بە گش��تی دەنگی��ان دایە 
بەربژێرە کوردەکان و دەسەاڵتیش  دەنگی 
کوردەکانی بەتاڵ کرد، ئایدیای یەکس��انی 
ل��ە ئیس��المی خومەینیدا لە ک��ردەوەدا، 

لە 
ڕوانگەیەکی 
مێژوویییەوە، 

لە هەر کاتێکدا 
دەرفەت 
هەبووبێ، 

ئەوە کوردەکان 
ویستی خۆیان 
بۆ جووڵەی 

سیاسیی جیاواز و 
سەربەخۆییخوازی 

نیشان داوە
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نەگەیش��تە ئامانج. زۆریک لە بەشداربووان 
ئەزموونەکانی  باس��ی  توێژینەوەی��ەدا  لەم 
خۆیان لەسەر پەڕاوێزخران بە هۆی سوننە 
بوونی��ان کردووە. ب��ۆ وێنە بەش��داربووی 
ژمارە ٤7 نوس��یویەتی؛ من لە ئێراندا وەک 
سوننەیەک دەناسرێم و هەر ئەمەش بووەتە 

هۆکاری پەڕاوێز خرانی من.
رژێمی ئیس��المی هەر کە دامەزرا، هیچ 
چەش��نە مەودایەکی بۆ کردەی سیاس��یی 
پەیوەندیدار بە ئەتنیکەکان نەهێش��تەوە. بە 
الیەنی تی��ۆرەوە، لە ژێ��ر زاڵێتیی چەمکی 
گش��تگیری ئوممەتدا، نەدەبوا هیچ چەشنە 
جیاوازییەک لە نێوان شیعە و سوننەدا مابایەوە. 
بەم حاڵەش��ەوە، هەندیک ل��ە بیرمەندەکان 
پێیان وایە لە کردەوەدا، ناس��نامەی ئێرانی 
دوای ش��ۆڕش، لەس��ەر بنەم��ای زاڵێتیی 
شوناسی فارسی-شیعە دامەزراوە و بەم پێیە 
شیعەبونیش وەک نموونەی بەفارسی کراوی 
ئیس��الم ناس��ێندرابوو. هەر ئەوەی کە هیچ 
مزگەوتێک بۆ سوننەکان لە تاران بوونی نیە، 
ئەمە خ��ۆی نیش��اندەری لەبەرچاونەگرتنی 
ئەوان لەالیەن دامەزراوە دەوڵەتییەکانەوەیە. 
هەاڵواردن��ی ئەتنیک��ی ل��ە ناوچە س��وننە 
نش��ینەکان کورد و بەل��وچ و تورکمەن، لە 
پەرەی  ئێران  گەشەنەس��ەندووەکانی  بەشە 
سەندووە. جگە لەمەش ئەوان پۆستی بااڵیان 
پێ نادرێت. بی��ژەن زەنگەنە وەزیری نەوتی 
ئێران، کوردێکی ش��یعەیە. سەرەڕای ئەوەی 
زۆرینەی دانیش��تووانی پارێزگای کوردستان 
ک��وردی س��وننەن، هەرگی��ز پارێزگارێکی 
کوردیان نەبووە. لێرە دیس��انیش ئەزموونی 
بەشداربووان لەم توێژینەوەیەدا نیشانی ئەدا 
کوردەکان بەهۆی س��وننە بونیانەوە، پەراوێز 
خراون و ڕژێمیش  لە سەر بنەمای تێڕوانینی 

برایەتیی ئیسالمی هەڵسوکەوت ناکا.
ئێلیز ساناس��اریان، پێ��ی وایە زۆر جار 
کەمین��ەکان ل��ە ڕۆژهەاڵت��ی ناڤی��ن، بە 
هۆی پەراوێزخرانیان، لە پێگەی سیاس��یی 

نزیک دەبنەوە. ساناس��اریان  س��ێکوالرەوە 
لێ��رەدا ئام��اژە دەکات��ە س��ەر کەمین��ە 
ناموسوڵمانەکان، بەاڵم ئەم بەڵگەهێنانەوەی 
ئەو س��ەبارەت ب��ە کوردەکانیش، ڕاس��تە. 
گش��ت پارتە سیاسییە س��ەرەکییەکان لە 
ئێ��ران، عێراق، س��وریا و تورکیا ئەم ڕیبازە 
س��یکۆالرەیان گرتووت��ە بەر. ل��ە ڕوانگەی 
ئێلیتەکانی کۆماری ئیس��المیی ئێرانەوە، بە 
هۆی مەیلەو س��ێکۆالر بوون��ی کوردەکان، 
پێویس��تە ب��ە پارێ��زەوە لە گ��ەڵ چاالکە 
سیاس��ییە کوردەکان هەڵسوکەوت بکرێت. 
ه��ەر وەک ل��ەم توێژینەوەیەش��دا هاتووە، 
ل��ەم دۆخەدا نارەزایەتی و بەرەنگاری لە ناو 
کوردەکان پەرە دەسێنێ. بەشداربووی ژمارە 
16 ئەڵێ من کەسێکی س��ێکۆالرم، بوونی 
ناسنامەی شیعە یان سوننە بۆم گرینگ نیە، 
بەاڵم نزیک بوونەوەی دەسەاڵت لە خەڵکی، 
لە ژێ��ر کاریگەری��ی ئایی��ن و بڕواکانیانە. 
ئەمە فاکتەرێکی س��ەرەکی ب��ۆ بەدیهاتنی 
ڕوبەڕووبونەوەی��ە. بەش��داربووی ژمارە 1٤ 
دەنوسێ: من کەس��ێکی ئایینی نیم، بەاڵم 
پێموایە س��ەرکوت ک��ردن بەش��ێوازێکی 
سیستەماتیک لە دژی سوننەکان لەئارادایە 
و بەتایبەت بۆ پرسەکانی پەیوەندیدار بە کار 

و دامەزران، لە دەرەوەی یاس��ای بنەڕەتیە.
گرووپە کوردییەکان بەردەوام لە هەوڵی 
دروس��ت کردن��ی ئۆتۆنۆمی ی��ان تەنانەت 
کەم کردنەوەی ئاس��تی ناوەندخوازیدا بوون 
و ئەم��ەش دەبێتە هۆکاری ئ��ەوەی تاران 
هەست بەوە بکا کوردەکان گرێدراوییان بە 
ئێرانێکی یەکگرتووەوە نییە. بە پێچەوانەوە، 
هەاڵواردن��ی ک��وردەکان دەبێت��ە هۆکاری 
ئەوەی کوردەکان ئینتیمایەکی زۆر کەم لە 
خۆیان بۆ کۆماری ئیس��المی نیشان بدەن. 
کێش��ە و ئاڵۆزییەکان هەڵق��واڵوی نەبوونی 
متمان��ەی دوو الیەنەی��ە. لە ڕاس��تیدا ئەم 
پەیوەندییە ئاڵۆزە لە س��ااڵنی 198٠ تاکوو 

س��ااڵنی 199٠ بەردەوام بووە. 
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ــەردەمی خاتەمی و ئەحمەدی نژاد س
س��ەرۆککۆماریی محەمەد خاتەمی )2٠٠5-
1997( گۆڕانیک لە ژیانی سیاسیی لە ئێراندا 
بوو. دروشمی خاتەمی، یەکگرتوویی بۆ گشت 
ئێرانییەکان بە ه��ەر ئەتنیک و ئایینزایەک 
بوو. بە تایبەت خاتەمی لەس��ەر ئەم بڕوایە 
ب��وو جیاوازییەکان خ��اوەن کاریگەرییەکی 
گرینگ��ن بۆ بەدیهێنان��ی ئیرانێکی بەهێز و 
خاوەن شانازی. ڕوانگەی سیاسیی خاتەمی و 
بزووتنەوەی ڕیفۆرمخوازەکان وەک گشتێک 
دەیڕوانییە کۆمەڵگای ئێرانی؛ بەاڵم هاوکات 
هەندێک قازانجیش��ی ب��ۆ کەمینەکانی ناو 
ئێ��ران هەب��وو. خاتەم��ی هەوڵ��ی دا ئەم 
کەمینانەش بێنە ناو پانتای سیاس��ی. ڕەنگە 
ئەمە وەک لێهاتووییی سیاس��ی و وەرگرتنی 
دەنگ��ی کەمینەکانیش بناس��رێت، بەاڵم لە 
چوارچێوەی تێڕوانینی سیاسی بۆ کۆماریش 
دەگونجێ و ئەمەش ڕیشەی لە ناو چەمکی 

دادپەروەریی ئیس��المیدا هەیە.
خاتەم��ی  هەڵبژاردن��ی  کەمپەین��ی 
ب��ە مەبەس��تی بەش��دار کردن��ی کەمینە 
ئەتنیکییەکان و س��ەفەری ب��ۆ پارێزگاکان 
ڕووداوێکی نوێ بوو. دروش��می هەڵبژاردنی 
خاتەم��ی »ئێران ب��ۆ هەم��وو ئێرانییەکان« 
بوو. لە س��ەردەمی هاتنە س��ەر دەسەاڵتی 
خاتەمی��دا، پارێ��زگا کوردیی��ەکان زۆر بە 
توندی میلیتاریزە کراب��وون. کە چی تاران 
بۆ ماوەیەکی درێژ بوو س��ەرنجێکی ئەوتۆی 
نەدابوو بەم ناوچانە. خاتەمی ڕوانگەی نوێی 
بۆ ئەم مەبەس��تە پێشکەش کرد و لەوتاری 
خۆیدا لە س��نە وتی: کوردس��تان قەڵخان و 
پاریزڤانی س��ەقامگیریی ئێ��ران لە هەمبەر 
هێرش��ەکان بووە و نەتەوەی ئێران هەبوونی 
خۆی، لە هەبوون��ی کوردەکاندا دەبینیتەوە 

کە لە ئاس��ت دوژمندا بەرەنگارییان کرد.
سەرووی  لە  خاتەمی  پێش��کەوتنەکانی 
دروشم و دیسکۆرس��ی خاتەمی هەنگاویان 
نا. خاتەمی بۆ یەکەم جار لە ئێران، عەبدوڵاڵ 

ڕەمەزان��زادەی وەک کوردێکی ش��یعە، لە 
پۆس��تی پارێزگاری کوردس��تان دامەزراند. 
ڕەمەزانزادەش بۆ کەم کردنەوەی گرژییەکان، 
هەژمارێکی زۆرتری لە کوردەکان لە پۆستە 
بەوەی  س��ەبارەت  دامەزراند.  حکومییەکان 
تارانی  دەس��تێوەردانەکانی  ڕادەی  خاتەمی 
لە بەڕێوەبردنی ناوەچەکان کەم کردبووەوە، 
بەرپرس��ە هەڵبژێ��ردراوەکان ل��ە پارێ��زگا 
کوردیی��ەکان و لە ئاس��تی واڵت��دا خاوەن 
ئۆتۆنۆمیییەک��ی زۆرت��ر بوون. ب��ەاڵم  بەم 
حاڵەشەوە، لە ڕێگای زانیاریی بەشداربووانی 
ئ��ەم توێژینەوەیەوە، دوودڵ��ی و گومانەکان 
سەبارەت بە خاتەمی لە ناو کەمینەکان هەر 
مانەوە. یەکێک لە بەش��داربووان دروش��می 
ئێران ب��ۆ ئێرانییەکانی وەک تەپڵێکی بەتاڵ 
ن��او ب��ردووە. یەکێکی تر لە بەش��داربووان 
پێی وابووە خاتەمی تەنیا بە مەبەس��تی کۆ 
کردن��ەوەی دەنگ، بەڵێنی ب��ە درۆی داوە. 
سەردەمی سەرۆکایەتیی خاتەمی، کرانەوەی 
کولتوریش��ی ب��ەدواوە بوو. ئەم س��ەردەمە، 
گەش��انەوەی ڕێکخ��راوە ن��ا حکومییەکان، 
کرانەوەی کۆرسی کوردی، کاناڵی تلویزیۆنی 
و دێپارتمانی زمانی لە زانکۆکانیشی بە خۆوە 

بینی.
لەم بارودۆخەدا کوردەکان بە دڵنیاییەکی 
زۆرت��رەوە، ناس��نامەی کوردی��ی خۆی��ان 
دەنواندەوە. بەشداربووی ژمارە ٤٤ پێی وایە: 
س��ەردەمی خاتەم��ی کاریگەرییەکی زۆری 
نایە س��ەر کۆمەڵگا. کرانەوەی سیاس��ی لە 
کۆمەڵ��گادا هاتە ئاراوە و چاالکیی کولتوریی 
ل��ە کۆمەڵگای ئێراندا بەرفرە کرد... هەروەها 
لەس��ەر دۆخ��ی منی��ش وەک کوردێ��ک 
کاریگەریی دانا، لەب��ەر ئەوەی دەبوا منیش 
کتێ��ب و ڕۆژنامەی کوردیم لەبەر دەس��ت 

بوایە.
بەش��داربووی ژم��ارە 6 وتوویەتی: من 
ناتون��م هەوڵ دانەکانی خاتەمی لە بیر کەم. 
کەشی سیاسی لە کوردس��تان تا ڕادەیەک 
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کرابۆوە... کوردەکان دەستیان دایە چاالکیی 
سیاس��ی لە زانکۆکانی ئێران. لە بەرامبەردا، 
بەش��داربووی ژمارە 38 دەڵ��ێ: کاریگەریی 
ڕیفۆرمیستەکان تەنیا باڵو کردنەوەی چەند 
کتێب و باڵڤۆکی کوردی بوو، ئەمەش تەنیا 
1 لە ه��ەزاری داخوازییەکان��ی منی وەک 

کوردێک دەگرتەوە.
بەم حاڵەش��ەوە، هەندیک لە ناوخۆدا، بە 
چاوێکی نەرێنییەوە دەڕواننە ئەم ئاڵوگۆڕانە. 
»واڵتر پاش« پێی وایە ترس��ێکی بەردەوام لە 
ئێراندا سەبارەت بە واڵم دانەوەی داخوازیی 
کەمینەکان لە ئی��ران و داخوازیی زۆرتری 

هەی��ە.  بوون��ی  کەمین��ەکان 
جموجۆڵ��ی ڕکەبەری��ی نێوان 
پارێزکارەکان  و  ڕیفۆرمیس��ت 
ل��ەم س��ەردەمەدا، قازانج��ی 
ک��وردەکان  ب��ۆ  تایبەتیش��ی 
ب��ەدوای خۆی��دا هێن��ا. ل��ە 
دواب��ەدوای   2٠٠1 س��اڵی 
ب��ۆ  پارێ��زکارەکان  هێرش��ی 
سیاس������ەتمەدارانی  س��ەر 
تەنانەت  خاتەم��ی،  الیەنگری 
ڕەمەزان��زادەش تاوانبار کرا کە 
گوایە درۆ دەکا. دوابەدوای ئەمە، 
لە  کولتورییەکان  پێش��کەوتنە 
پارێزگا کوردییەکان ڕاوەستان. 

پێشکەوتنە سیاسییەکانیش هەر بەم شێوەیە 
ڕاوەس��تان؛ ئەویش لە کاتێکدا کە ئەندامانی 
بەرچاوی ڕیفۆرمیست و بەشێک لە ئەندامە 
کوردەکانیان، لەالیەن ش��ورای نیگەهبانەوە 
لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی ساڵی 2٠٠٤دا ڕەد 

کرانەوە.
نەبوونی کەش��ی سیاس��ی و کولتوریی 
پێش��وو، ب��ێ هیوای��ی ل��ێ ش��ین ب��وو. 
بەش��داربووی ژم��ارە 3٤ بە ئام��اژە کردن 
بەوەی ڕیفۆرمیس��تەکان تواناییی دروس��ت 
کردن��ی ئاڵوگۆڕی��ان نیی��ە، پێ��ی وایە کە 
ئەم��ە کاریگەرییەکی زۆری لە س��ەر داناوە 

و متمانەی پێێان نەماوە. هەر بەم ش��ێوازە، 
بەش��داربووی ژمارە 17ش پێ��ی وایە هیوا 
هەڵچنین لە س��ەر ڕیف��ۆرم لە چوارچێوەی 
ئایدۆلۆژی��ای دەوڵەتی��دا ب��ووە، ب��ەاڵم بە 
شکستهێنانی ڕیفۆرمیستەکان و پالنەکانیان، 
کوردەکانیش هیوایەکیان بۆ ڕیفۆرم نەماوە. 
دەنگی کوردەکان لە ناو مش��تومڕی گرژییە 
سیاس��ییەکان بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی 
س��اڵی 2٠٠٤ دامرکای��ەوە. ل��ە کۆتایی��ی 
خولی دووهەمی س��ەرۆککۆماریی خاتەمی، 
لە دژی سیاسەتەکانی خاتەمی  گوشارەکان 
پەرەیان س��ەند. ئەیەتوڵاڵ جەننەتی ئەندامی 
بە  نیگەهبان سەبارەت  شورای 
مژاری ئەتنیکەکان هۆش��داری 
دا کە ئەمە ل��ە ئاکامدا دەبێتە 

هۆکاری جیاوازی.
بایکۆتی  لەگ��ەڵ  هاوکات 
هەڵبژاردنەکانی س��اڵی 2٠٠5، 
مەحمود ئەحمەدینژاد گەیشتە 
س��ەرۆک کۆم��اری. مەحمود 
ئەحمەدین��ژاد لە س��ەردەمی 
خۆیدا،  هەڵبژاردنی  کەمپەینی 
سەبارەت  ڕوونی  هەڵوێستێکی 
بە مافی کەمینە ئەتنیکییەکان 
نەب��وو و کوردەکانیش بە هۆی 
ئەوەی ڕەنگە لە س��اڵی 1989 
دەس��تی لە کوشتنی قاس��ملودا هەبووبێ، 
پێێ��ان خ��ۆش نەب��وو دەنگی پ��ێ بدەن. 
ئاس��تی دەنگدان لە پارێزگاکانی کوردستان 
و ئازەربایجان��ی ڕۆژئاوا بە هەژمارێکی زۆری 
ک��وردەوە، لە کەمترین ئاس��تی خۆیدا بوو. 
دوای ئەوەی��ش، کوژران��ی ش��وانە قادری، 
وەک چاالکێک��ی ک��ورد لەالی��ەن هێ��زە 
ئەمنییەکان��ەوە، بوو بە هۆکاری ناڕەزایەتیی 
بەرباڵو و هەندێک تێکهەڵچونی سەربازی لە 
شارە کوردنش��ینەکان. ئەحمەدینژاد هەر لە 
سەرەتاوە نزیک بوونەوەیەکی فارس تەوەری 
گرتە پێش و سیاسەتی توندئاژۆتری خستە 

رژێمی ئیسالمی 
هەر کە دامەزرا، هیچ 
چەشنە مەودایەکی 
بۆ کردەی سیاسیی 

پەیوەندیدار بە 
ئەتنیکەکان نەهێشتەوە. 
بە الیەنی تیۆرەوە، لە 
ژێر زاڵێتیی چەمکی 
گشتگیری ئوممەتدا، 
نەدەبوا هیچ چەشنە 
جیاوازییەک لە نێوان 
شیعە و سوننەدا مابایەوە
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ڕوو. ئامان��ج تەنیا کەمین��ە  ئەتنیکییەکان 
نەب��وون، بەاڵم دەزگای ئەمن��ی، تێڕوانینی 
تایبەتی ئەوەلەهیی بۆ الوازکردنی کۆمەڵگای 

مەدەنی لە کوردس��تان گرتە بەر.
جگە لەم��ە، ئەحمەدینژاد دەس��کەوتە 
خاتەمیش��ی  سیاس��ییەکانی  و  کولت��وری 
ب��ەراوەژوو کردەوە. ئەم دۆخە  سیاس��ەتی 
س��ەرکوتکارانەی لێ کەوتەوە و ڕاوەستانی 
و  کوردیی��ەکان  کولتوریی��ە  چاالکیی��ە 
مەدەنی��ی  کۆمەڵ��گای  دامەزراوەکان��ی 
کوردەکان، داخران��ی باڵڤۆکەکان و گیرانی 
چاالکانی کوردی لێ کەوتەوە. چەن کەسیش 

لەمانە سزای مەرگیان بەسەردا 
چاالکانی  دەوڵەت  س��ەپێندرا. 
ڕۆژنامەنووسەکان  مرۆڤ،  مافی 
و کۆمەڵگای مەدەنیی سەرکوت 
ک��رد و دەنگ��ە دژبەرەکان��ی 
ک��پ کرد. بەش��داربووانی ئەم 
توێژینەوەیە بەم چەشنە لەسەر 
ئەم دۆخە دواون: بەشداربووی 
لەس��ەردەمی  ژمارە 12 دەڵێ 
زانکۆ.  چوم��ە  ئەحمەدینژاددا 
دەس��گیر و ئەش��کەنجە کرام. 
بەشداربووی ژمارە 6 دەنوسێ: 
لەس��ەردەمی  کات��ەی  ئ��ەو 
خاتەم��ی من لە زانک��ۆ بووم. 

دەمبینی ک��ەش  و بارودۆخەکە چەن باش 
ب��ووە، بەاڵم کاتێ��ک ئەحمەدین��ژاد هات، 

دۆخەکە زۆر تۆقێنەر بوو.
لەس��اڵی 2٠٠6، بەهائەدی��ن ئ��ەدەب 
ب��ەرەی یەکگرت��ووی ک��وردی دامەزراند. 
ئ��ەم بەرەیە گرووپێ��ک بوون ل��ە هەوڵی 
وەرگرتنەوەی مافە زەوت کراوەکانی کورد لە 
چوارچێوەی یاساکانی کۆری ئیسالمی ئێران 
بە ش��ێوازێکی ئاش��تیخوازانەدا بوون، تاکوو 
ڕێگای��ەک بۆ ئامادە کردنی مافە سیاس��ییە 
ڕەواکانی ک��وردەکان لە ئێران��دا بدۆزنەوە. 
بەاڵم کۆچی لە پڕی ئەدەب و زیندانی کرانی 

محەمەد س��ەدیق کەبودوەند-دامەزرێنەری 
ڕیکخ��راوەی مافی مرۆڤی کوردس��تان- بە 
تاوانی بانگەش��ە دژی کۆماری ئیس��المیی 
ئێران لە ساڵی 2٠٠7، ئەم ڕەوتەی ڕاگرت. 
کەبودوەند  دەسبەس��ەرکرانی  ڕاس��تیدا  لە 
نیشاندەری دۆخی سەرکوتکارانەی ئێران لە 

کوردستان بوو.
جگ��ە لەم��ە، دۆخ��ی ئەولەه��ی ل��ە 
کوردس��تان ب��ە دامەزران��ی پارت��ی ژیانی 
ئازادی کوردس��تان-پژاک- گرێدراوی پارتی 
کرێکارانی کوردس��تان- لە ساڵی 2٠٠٤ بە 
دواوە ئاڵوگۆڕی بەس��ەردا هات. لە س��اڵی 
حاج��ی  ڕەحم��ان   ،2٠٠8
ئەحمەدی ڕێبەری ئەم گرووپە 
وتی ئەم گرووپە بۆ بەدیهینانی 
و  کۆنفێ��درال  ئێرانێک��ی 
دەکات  تێکۆشان  دیموکراتیک 
ئەوانیش  سەرەکیی  ئامانجی  و 
دروست کردنی گڕوتین لە ناو 
چاالکیی  گرووپە  ئەم  گەلدایە. 
هێزە  دژی  ل��ە  سەربازیش��ی 
پێ  ئێران دەست  ئەمنییەکانی 
ک��رد. ئ��ەم کردەوەیەی پژاک 
ڕاستییەدا  ئەم  لەگەڵ  هاوکات 
زۆری  بەش��ێکی  لەن��او  ک��ە 
خەڵکیش��ەوە خۆشەویستی بۆ 
خۆی ل��ێ کەوتەوە، دژەک��ردەوەی توندی 
سەربازیی تارانیشی لێ کەوتەوە. توندوتیژی 
جاریکی تر سێبەری بەسەر پانتایی سیاسیی 
کوردس��تاندا کێش��ا. دەوڵەتی ئەحمەدینژاد 
هاوتەری��ب لەگ��ەڵ دەزگا ئەمنییەکان��دا، 
چاالکیی سیاس��یی کوردیی زۆر بە توندی 
ئاس��تەنگ ک��رد. ڕێکخراوی ماف��ی مرۆڤی 
کوردستان لە ساڵی 2٠٠9 هەواڵی ئیعدامی 
ڕێکخراوەیەک��ی  کۆمەڵ��ە-  ئەندامێک��ی 
کۆمۆنیس��تیی کوردی- ب��ە تاوانی دژایەتی 
لەگەڵ خوا باڵو کردەوە و ئەمەش دەسپێکی 

ش��ەپۆلێکی ئیعدامی چاالکانی کورد بوو.

گرووپە کوردییەکان 
بەردەوام لە هەوڵی 

دروست کردنی ئۆتۆنۆمی 
یان تەنانەت کەم 

کردنەوەی 
ئاستی ناوەندخوازیدا 
بوون و ئەمەش دەبێتە 
هۆکاری ئەوەی تاران 

هەست بەوە بکا 
کوردەکان گرێدراوییان 

بە ئێرانێکی 
یەکگرتووەوە نییە
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ــەرۆک کۆماریی ڕۆحانی س
س��ەرۆک  س��ەردەمی  ل��ە  گرژیی��ەکان 
کۆماری��ی ئەحمەدینژاددا، لە ن��او ئاڵوگۆڕە 
ژیۆپۆلیتیک��ەکان بۆ ئەکتەران��ی ناوچەییی 
ک��ورد، ئاس��تەنگییە ڕوو ل��ە زیادبوونەکان 
لەسەر دۆخی سیاسی ڕووی لە زیاد بوون نا. 
بەم حاڵەش��ەوە ئەم دۆخە دیسان ئاڵوگۆڕی 
بەسەردا هات. لە مانگی ژوونی ساڵی 2٠13 
حەسەن ڕۆحانی بە دەنگی زۆرەوە، لە خولی 
بە  یەکەم��ی هەڵبژاردنەکان��دا هەڵبژێردرا. 
پێچەوان��ەی ئەحمەدینژاد، ڕۆحانی لەالیەن 
دەنگدەرە کوردەکانەوە بە باش��ی پێشوازیی 

لێ کرا. هەندێک وێکچوون لە 
نێ��وان خاتەم��ی و ڕۆحانی لە 

ئارادا بوون.
ڕوانگەیەکی  دووکیان  هەر 
سیاس��یی هاوبەش��یان هەبوو 
ئازادییە  لەس��ەر  داکۆکییان  و 
دروش��می  دەکرد.  تایبەتەکان 
ڕۆحان��ی بەش��داریی ئەتنیکی 
ب��ۆ پێش��کەوتنی ئێ��ران بوو 
دەنگ��ی  زایەڵ��ەی  ئەم��ە  و 
ب��ۆ هەموو  »ئێران  دروش��می 
بوو.  خاتەمی  ئێرانیی��ەکان«ی 
ڕۆحان��ی ئاڵوگۆڕی لە کابینەی 
وەزیراندا بەدی هێنا و ئەمەش 

دەیتوانی پێگەی  کەمینەکانی ئێران بگۆڕێ. 
ڕۆحان��ی وەک ئاماژەی��ەک ب��ۆ گرینگیی 
کاروب��اری پەیوەندی��دار ب��ە ئەتنیکەکان، 
عەلی یۆنس��ی وەک ڕاوێ��ژکاری تایبەت بە 
کەمینەکان هەڵبژارد و ڕایگەیاند پێویس��تە 
ئاس��تەنگییەکان لەس��ەرچاالکیی کولتوری 
و پ��ەروەردەی زمان هەڵگیرێ��ن. هەر وەها 
لەم خول��ەدا، بە ئاماژەپێدانی هەندێک خاڵ 
لە دەس��توور و دەقەیاس��اییەکانی تر، مافی 
یاس��ایی بۆ پاڵپشتی لە ناس��نامە ئەتنیکی، 
کولتوری��ی و زمانییەکان و کەڵک وەرگرتن 
ل��ە زمانەکانی تر لە گەڵ زمانی فارس��ی لە 

میدیاکان و پابەند بوونی دەوڵەت بۆ پاراستنی 
میراتی کولتوری��ی گرووپەکانی تر، داکۆکی 
ل��ێ کرا. ئەم دیسکۆرس��ە دژایەتیی لەگەڵ 
 دیسکۆرس��ی فارس ت��ەوەری ئەحمەدینژاد 

هەبوو.
جگە لەمانە، وتەکان��ی عبدولمحەممەد 
زاهیدی، پارێزگاری کوردستان و عەبدولڕەزا 
فەزلی وەزیری ناوخۆی ڕۆحانی، نیشاندەری 
خواس��تی دەوڵ��ەت ب��ۆ باش��تر کردن��ی 
کوردنش��ینەکان  پارێزگا  لە  بەڕێوەبەرایەتی 
و کەمت��ر کردن��ەوەی گرژیی��ەکان ب��ووە. 
س��ەرەڕای ئەوەی پێش��کەوتنەکان ئەرێنی 
بوون، ب��ەاڵم ڕۆحانی نەیتوانی 
ئاڵوگ��ۆڕی ب��ە کردەیی بەدی 
بێنێ. ڕۆحانی هیج کەس��ی لە 
کوردەکان بۆ پۆس��تە بااڵکانی 
ئێران هەڵنەبژارد. گەر کارێکی 
ئاوای کردبای��ە ڕەنگبوو بتوانێ 
زۆرت��ری  کاریگەرییەک�����ی 
هەبوایە. ل��ە ڕوانگەی کەمینە 
ئەم  ئێرانەوە،  نەتەوەییەکان��ی 
کردەوەی��ە ب��ەم واتایە بوو کە 
زۆرتر  ڕۆحانی  دروش��مەکانی 
بە مەبەستی ڕێکالم بووە و لە 
درۆیەک زیاتر نەبووە. ڕەحمان 
ڕێبەری  ئەحم��ەدی  حاج��ی 
پ��ژاک پێی واب��وو ڕۆحانییش بەش��ێکە لە 
سیستەمی گشتی بە ڕێبەرایەتیی خامەنەیی 
و ئامانجیش��ی ل��ە هەڵبژاردن��ی ڕۆحان��ی 
وەک س��ەرۆک کۆمار، تەنیا بە مەبەس��تی 
وەدەرکەوتن��ی دەس��ەاڵت ل��ە بنبەس��تی 

سیاس��ییە)رویترز، 2نوامبر 2٠13(.
هاوکات، ڕۆحانی بە هۆی ڕوبەڕووبونەوە 
لە گەڵ تەوژمی ڕەخنە، بە هۆی شکس��ت 
هێنان لە هەڵنەبژاردنی یەکێک لە ئەندامانی 
کەمین��ە ل��ە کابینەکەی��دا، کەوتە دۆخی 
بەرەن��گاری و وتی لەم بارەیەوە تەس��لیمی 
گرووپەکانی گوش��ار نابێ. ب��ۆ جارێکی تر، 

خومەینی 
سەبارەت بە کوردەکان 

جەهادی ڕاگەیاند. 
ئەوانی تاوانبار کرد 
لە دژی شۆڕش 

جموجۆڵیان هەیە و 
حیزبی دیموکراتی 

کــــوردستانی ئێرانی 
هەڵوەشاوە ڕاگەیاند 
و قاسملووشی وەک 
»مفسد فی االرض« 

ناساند
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دیسکۆرس��ی  س��ەر  گەڕایەوە  ڕۆحانی��ش 
ئێرانچێتی و وتی هیچ  چەشنە جیاوازییەک 
ل��ە نێوان کورد، ل��وڕ، تورکم��ان، بەلوچ و 
عەرەب نیە. ئیرانیش چەترێکە گشت ئەمانە 
ل��ە دەوری خ��ۆی کۆ دەکات��ەوە. هاوکات، 
ئەن��دام پەڕلەمان��ە ک��وردەکان جارێکی تر 
هەوڵی��ان دا بەرەی یەکگرتوو س��ەر لەنوێ 
زیندوو بکەنەوە، تەنانەت یەکێک لەوان وتی 
هەوڵی ئەوە ئەدەن لە نێوان دەوڵەتی ئێران 
و پارت��ە کوردەکاندا، تۆوی ئاش��تی بچێنن. 

)ڕوداو، 28 ج��والی 2٠17(
ئەمە نیش��انەیەک ل��ە گۆڕانی ڕوانگەی 
سیاس��ی و چەشنە خۆش��بینیەک بوو کە 
دەوڵەتی ڕۆحانی ل��ە گەل خۆی هێنابووی. 
بەاڵم پێویس��ت ب��ە ئاماژەیە ئ��ەم بەرەیە 
س��ەرەڕای دامەزرانی لە س��اڵی 2٠٠6�ەوە 
هەرگی��ز نەیتوانیوە مۆڵەتی فەرمی بۆ خۆی 
لە بەرپرسانی ئیرانی وەرگرێ. )روداو،28 جوالی 
2٠17( س��ەرەڕای ئەوەی دەوڵەتی ڕۆحانی 
هەوڵی بۆ کرانەوەی پانتای سیاس��ی دەدا، 
بەاڵم ب��ە هەمان ڕادەش دەنگ��ی دژبەر لە 
گش��ت الیەکەوە دەبیسرا. دەوڵەت بەردەوام 
لەگەڵ چاالکانی سیاس��ی بە توندی ڕوبەڕو 
دەبێتەوە و ه��اوکات ئەندامانی پژاکیش��ی 
بە دوژمن��ی لەگەڵ خوا تاوانب��ار دەکرد و 
هاوکات س��زای ئیعدامیشی لەسەر چەندین 
کەس��ی ئەواندا س��ەپاند. دواتر گرژییەکان 
ل��ە س��یپتەمبەری س��اڵی 2٠18 بە هۆی 
هێرشی موشەکی بۆ سەر بنکەکانی حیزبی 
دیموکراتی کوردستان و ئیعدامی چاالکانی 
کورد بەرفرەتر بوون. )الجزیره،9 سپتامبر 2٠18(.
ئەم چەشنە ئاڵوگۆرانە بۆتە هۆکاری بێ 
هیوایی ل��ە دەوڵەتی ڕۆحانی، لە بەر ئەوەی 
سەردەمانێک وەک سیمایەکی نەرم بەڵێنی 
گۆڕینی بارودۆخی دابوو. س��ەرەرای ئەوەی 
ک��ە ناکارامەیی��ی ڕۆحانی ب��ۆ بەدیهێنانی 
گۆڕانکاریی ئەرێن��ی، دەرەنجامی تەنگەژەی 
شاراوە لە ناو سیستەمی سیاسیی ئێراندایە. 

عەل��ی یونس��ی، ڕاوێ��ژکاری ڕۆحان��ی بۆ 
کاروباری ئەتنیک��ەکان لە ڕاپۆرتێکی خۆێدا 
نیگەرانیی خۆی ل��ە ئیعدامی هەژمارێک لە 
چاالکانی کورد دەربڕیوە و ئەمەی خس��تۆتە 
سەر توندئاژۆکانی ناو سیستەم. لە ڕاستیدا، 
لە ئاگۆستی س��اڵی 2٠16، لە ماوەی یەک 
ڕۆژدا 22 کورد لە کەرەج، سزای ئیعدامیان 
بەس��ەردا س��ەپێنرا. هادی قایمی ئەندامی 
کەمپەین��ی نێونەتەوەییی ماف��ی مرۆڤ لە 
ئێران، ل��ەم بارەیەوە ئەڵێ: ئ��ەم کردەوەیە 
گ��ەف و هەڕەش��ەیەکە لەالی��ەن توێ��ژە 
ناو سیستەم و خوازیاری  ئایدۆلۆژیستەکانی 
ئ��ەوەن بەم��ە نیش��ان ب��دەن هەڵبژاردنی 
ئەوان  لەسەر سیاسەتەکانی  ناتوانێ  ڕۆحانی 
کاریگەرییەک��ی هەبێ.) ڕۆیت��رز، ٤-ی ئاوریل 
2٠1٤(. لەم دۆخەدا، هی��وا و ئارمانجەکانی 
کورد ببو بە قوربانیی ش��ەڕی دەسەاڵتی نێو 
سیس��تەمی سیاس��یی ئێران. تەنانەت گەر 
ڕۆحانیی��ش خوازیاری کران��ەوەی زۆرتری 
سیاسی بێ، ئەوە توێژە پارێزکارەکانی ڕژێم 
دەبنە بەربەس��ت. لە ئاکامی ئەمەدا، زۆریک 
لە بەشداربووانی ئەم توێژینەوەیە، بەچاوێکی 
ڕیفۆرمەکانی  پلەتفۆرمی  دەڕواننە  سووکەوە 

ڕۆحانی.
بەشداربووی ژمارە 36 پێی وایە: تەواوی 
بەڵێ��ن و دروش��مەکانیان تەنیا بۆ مانەوەی 
کۆم��اری ئیس��المییە. لە ک��ردەوەدا هیچ 
بەڵێنێ��ک نابەنە س��ەر. هەندێکی تر وەک 
هەڵبژاردنێک لە نێوان خ��راپ و خراپتردا، 
دەڕواننە هەڵبژاردنی ڕۆحانی. بەشدار بووی 
ژمارە ٤٤ دەڵێ: من خۆم دەنگم بە ڕۆحانی 
داوە، لەبەر ئ��ەوەی دەبوا لە نێوان خراپ و 
خراپت��ردا، یەکیان هەڵبژێرم. بەش��داربووی 
ژمارە 9 دەڵێ: ڕیفۆرمیستەکان ڕۆلی سوپاپی 
دڵنیای��ی بۆ کۆم��اری ئیس��المی دەگێڕن. 
بەشداربووی ژمارە 25 دەڵێ: ڕیفۆرمیستەکان 
و توندئ��اژۆکان، هەر دووکی��ان، ئامانجێکی 
هاوبەش��یان هەیە، ئەویش پاراستنی ڕژێمی 
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خشتەی ژمارە 1: ناسنامەی ئێرانی من بۆم گرینگە )تەنیا بەشداربووانی ئێرانی(

ڕادە لە سەد هەژمار بەشداربووان

28.4

39.2

17.6

9.5

5.4

100

21

29

13

7

4

74

دژ � بە توندی
دژ

بێ الیەن
الیەنگر

زۆر الیەنگر
کۆی گشتی

ئێس��تا بە هەر نرخێکە.
هەر وەک سەردەمی خاتەمی، کوردەکان 
لە بەر ناکارامەیی��ی ڕۆحانی بۆ بەدیهێنانی 
گۆرانکاری��ی بنەڕەتی هیوایەکی��ان نەماوە. 
بەش��داربووی ژمارە 7٤ باس ل��ە نەبوونی 
گۆڕانکارییەک��ی بەرچاو دەکات و پێی وایە: 
ئەوان خەڵکیان ب��ۆ وەرگرتنی دەنگەکانیان 
فری��و داوە. بە دروش��م و بەڵێنەوە دێنە نێو 
هەرگیزاوهەرگیز،  بەاڵم  سیاس��ی،  ساحەی 
بەڵێنەکانیان بە جێ ناهێنن. یەکێکی تر لە 
بەشداربووان دەڵێ: ئەمە هەر ئەو کەرەکەی 
پێش��ووە و تەنیا کورتان��ی گۆڕاوە. هیچ کام 
ئێران،  کۆمەاڵیەتییەکان��ی  بزوتن��ەوە  ل��ە 
کاریگەرییەکی ئەرینیان لەس��ەر کوردەکان 

نەبووە.

ــە  ــەبارەت ب ــوردەکان س ــەی ک ڕوانگ
ــەت لە ئێران سیاس

ئەو دۆخەی لە س��ەرەوە بە بەرفرەیی باسی 
لەسەر کرا، پێناسەکەری دۆخێکی سیاسییە 
ک��ە ک��وردەکان خۆیان��ی تی��ا ئەدۆزنەوە. 
گەر گریمانەی ئێمە لەس��ەر ئ��ەم بنەمایە 
دامەزرابێ کە ناس��نامەکان خۆی��ان لە ناو 
دۆخە سیاس��ییەکاندا دەدۆزنەوە، ئەوە ئەم 
ناسنامەی کوردی  ئەبێ لەس��ەر  حاڵەتەش 
باندۆری خۆی دابنێ. ساناس��اریان لە سەر 
بڕوایەیە دیسکۆرس��ی گشتی، ڕۆڵێکی  ئەم 

ف��رە کاریگەری لە س��ەر تۆکم��ە کردنی 
یەکگرتوویی و ناس��نامەدا هەیە. بەم شێوازە 
کە تێگەیش��تنێک لەئیمە لە هەمبەر ئەوان 
بۆ کەمینە نەتەوەیی��ەکان بەدی دێنێ. داتا 
نیش��اندەری  توێژینەوەیە  ئەم  کۆکراوەکانی 
جموجۆڵێکی هاوشێوە لەناو کوردەکانیشە. لە 
ڕاستیا، زۆرتر لە 2 لە سەر 3ی بەشداربووان 
دژ یان زۆر دژی ئەمە بوونە کە ناس��نامەی 
ئێران��ی بۆ ئەوان گرینگە. )بڕوانە خش��تەی 

ژم��ارە 1(
زۆربەی بەشداربووە کوردەکان هەستیان 
بەوە ک��ردووە دەس��ەاڵت وەک حاڵەتێکی 
ئەمنی لێیان دەڕوان��ێ. 59.5٪  پێیان وایە 
دەوڵەت کەمینەکان وەک مەترس��ییەک بۆ 
ئەولەه��ی یان تەناهی��ی نەتەوەیی ]ئێران[ 
س��ەیر دەکا و 36.5٪ پێی��ان وایە دەوڵەت 
کەمینەکان وەک کێشەیەک بۆ یەکگرتووییی 
نەتەوەیی ]ئێرانی- فارسی[ سەیر دەکا. ئەمە 
بۆ بەشداربووە ناکوردەکان کە بڕوایان لەسەر 
ئەوەیە دەوڵەت کەمینەکان وەک کێشەیەک 
بۆ یەکگرتووییی نەتەوەیی سەیر دەکا دەبێتە 
27.3٪ و ئەوەی کە وەک مەترس��ییەک بۆ 
ئەولەهی نەتەوەیی ]ئێرانن[ دەبێتە  ٪31.8. 

)بڕوانە خش��تەی ژمارە 2(
بەشداربووی ژمارە 3٤ کە خۆی کوردە دەڵێ: 
دیسکۆرسی حکومەت لە سەردەمی شۆڕشی 
مەش��روتەوە تا ئێس��تا ب��ەردەوام نەتەوەی 
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خشتەی ژمارە 2: پێتانوایە دەوڵەتی ئێران چۆن دەڕوانێتە کەمینە نەتەوەییەکان؟

نا ـ کورد
  هەژمار      ڕادە لە سەد

کوردی
   هەژمار     ڕادە لە سەد

بەشداربووان

-

3

-

27

44

5

3

1

6

7

-

41

-

36.5

59.5

27

13.6

4.5

27.3

31.8

الیەنی پێویست بۆ ئەولەهی نەتەوەیی
ئەرێنی بۆ ئەولەهی نەتەوەیی

بێالیەن
کێشە بۆ یەکگرتوویی نەتەوەیی
مەترسی بۆ ئەولەهی نەتەوەیی

خشتەی ژمارە 3: پێتانوایە دەوڵەت تا چ ڕادەیەک چاوەدێری بەسەر 
گرووپە کەمینەکان و بە تایبەت کوردەکانەوە هەیە؟

نا ـ کورد
  هەژمار      ڕادە لە سەد

کوردی
   هەژمار     ڕادە لە سەد

-

1

-

21

52

-

1

1

10

10

-

1.3

-

28.4

70.3

-

4.5

4.5

45.5

45.5

زۆر کەم
کەم

بێالیەن
زۆر

لە ڕادەبەدەر

بەشداربووان

خشتەی ژمارە 4: کوردەکان دەرفەتی بەشداری لە پرۆسەی سیاسی ئێرانیان هەیە؟

نا ـ کورد
  هەژمار      ڕادە لە سەد

کوردی
   هەژمار     ڕادە لە سەد

39

16

6

9

4

2

7

3

10

-

52.7

21.6

8.1

12.2

5.4

9.1

31.8

13.6

45.5

-

زۆر دژ
دژ

بێالیەن
الیەنگر

زۆر الیەنگر

بەشداربووان
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کوردی وەک مەترس��ییەک ب��ۆ ئەولەهیی 
نەتەوەییی ئێران س��ەیر کردووە و هەوڵی بۆ 
ئاس��یمیلە کردن و تواندنەوەی نەتەوەکانی 
تر لە ناو نەتەوەی فارس داوە. بەش��داربووی 
ژم��ارە 63 دەڵ��ێ: بەرپرس��انی کۆم��اری 
ئیسالمیی ئێران، خوازیاری ئەوە نین ڕێگای 
چاالکیی کولت��وری و کۆمەاڵیەتی بدرێ بە 
کەمینەکان. بەشداربووی ژمارە ٤٤ پێی وایە: 
ئەوان ]دەسەاڵت[ ئەم سیاسەتە دژبەرییە بە 
تایبەت لە سەر کوردەکان لە ڕێورەسمەکانی 
س��اڵی نوێ، کەمپەینە ژینگە پارێزییەکان و 
فێس��تواڵە کولتوری و ئەدەبییەکان پەیڕەو 
دەکەن. هەر چەشنە کردەوە و چاالکییەکی 
سیاس��ی لە ناوچە کوردنش��ینەکان ڕێگەی 
لێ گیراوە و وەک مەترس��ییەک بۆ تەناهیی 
نەتەوەیی س��ەیر دەکرێ. لە ڕاس��تیا، لەناو 
بەش��داربووە کوردەکان��دا، 28.٤٪ پێی��ان 
وایە دەوڵ��ەت کەمینەکان��ی گرتووەتە ژێر 
چاوەدێری��ی خۆیەوە و 7٠.٪ پێیان وایە زۆر 

لە ژێر چاوەدێریدان. 
ل��ە بارودۆخێکی لەم ڕەنگ��ەدا، دەنگی 
بێ هیوایی، ل��ە نەبوونی ڕێگاچارە و دەنگی 
سیاس��یی ئازاد لە بەرسڤی بەشداربووەکاندا 
بە ڕوونی دەبیس��ترا. بەشداربووی ژمارە 7٤ 
دەنوس��ێ: کەسەکانی س��ەر بە کەمینەکان 
خ��اوەن ماف��ی ڕادەربڕی��ن بۆ نیش��اندانی 
داخوازییەکان��ی خۆیان نی��ن. هەر بۆیەش 
ویستی کەمینەکان لە دەستور و پێکهاتەی 
سیاس��ی و کۆمەاڵیەت��ی ت��ر، ب��ە فەرمی 
ناناس��رێت. لەن��او بەش��داربووە کوردەکاندا 
النیک��ەم 3 لە س��ەر ٤ی ئەوان دژ یان زۆر 
دژی ئ��ەوە بوون کە بتوانن بە ش��ێوازێکی 

کاریگەر بەش��داریی سیاس��یان هەبێ.
ک��وردەکان پێیان وایە ت��ەواوی ئەم ڕێکارە 
سیاسییانەی ئێس��تاکە لە ئارادان، لەالیەن 
خودی ڕژێمەوە دانراون. بەشداربووی ژمارە 
7٤ وت��ی: ئیمە تەنیا ماف��ی ئەوەمان هەیە 
دەنگ بدەین بەوکەس��انەی دەوڵەت خۆی 

پێش��تر ڕەزامەندیی لەسەر ئەمان دەربڕیوە. 
بەش��داربووی ژمارە ٤٤ دەنوس��ێت: تا ئەو 
کات��ەی ئێران نەبێتە واڵتێکی دیموکراتیک، 
بەش��دارییەکی  چاوەڕوان��ی  ناتوانی��ن 
ڕاستەقینەی سیاسی بین.  لە سیستەمێکی 
ئایینی  ئایدۆلۆژیای  بنەمای  دامەزراو لەسەر 
و دەس��ەاڵتێکی ئایین��ی و س��ەربازییەوە، 
زۆرێک لە ک��وردەکان، ناتوانن خاوەنی هێز 
و دەسەاڵتی سیاسی بن. بەشداربووی ژمارە 
65 دەڵ��ێ: ناکرێ  چاالکیی��ە کۆمەاڵیەتی 
و سیاس��ییە کاریگەرەکانی وەک میتینگی 
سیاسی، باڵڤۆک و س��یمیناری سیاسی لە 
کوردس��تان، وەک تاران و شارە گەورەکان 
بەڕێ��وە بچ��ن. بەش��داربووی ژم��ارە 1٤ 
پێی وای��ە: گەر کوردێک لە س��ەر بنەمای 
ئایدۆلۆژی��ای کۆماری ئیس��المیی ئێران و 
ل��ە چوارچێوەی بزاڤە سیاس��ییە بە فەرمی 
ناس��راوەکاندا چاالک��ی ب��کات، ئ��ەوە ت��ا 
ڕادەی��ەک دەتوانێ لە بزاڤە سیاس��ییەکاندا 
بەش��داریی هەبێ، بەاڵم بەمەشەوە، گەر لە 
ناسنامە کوردییەکەی پێداگری بکات،  سەر 
ڕەنگە ڕێگای بەشداریی سیاسی لێ بگیرێت. 
بەش��داربووە کوردەکان پێیان وایە کۆماری 
ئیسالمی تەنانەت ڕێگا نادات ستانداردەکانی 
ناو دەس��توری ئێرانیش بۆ پاڵپشتیی مافی 
کەمین��ەکان و بۆ یەکس��انیی دەرفەتەکانی 
کەڵکی لێ وەربگیرێ. لەناو ئەم سیستەمەدا، 
چاالکییە کولتوری و کۆمەاڵیەتییەکانیش تام 
و بەرامەی سیاس��ی بە خۆیانەوە دەگرن. لە 
ڕاستیا8/87٪-ی بەشداربووە کوردەکان لەم 
توێژینەوەیەدا وەک ناس��نامەیەکی سیاسی 
دەیانڕوانییە ناسنامەی کوردیی خۆیان. زیاتر 
لە 93٪ لە بەش��داربووە کوردەکان الیەنگر 
یان زۆر الیەنگری ئەوە بوون کە ناس��نامەی 
کوردییەکەی��ان خ��اوەن گرینگییەکی زۆرە 

بۆیان.
ئەمە ئاش��کرایە ناس��یۆنالیزمی کوردی 
ل��ە ناو پارامێت��رە بەرتەس��ک کەرەوەکانی 
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بیچم��ی  پەهلەوەیی��ەوە  ڕەهاخوازی��ی 
کوردی  ناس��نامەی  فۆرماس��یۆنی  گرتووە. 
لە ژینگەیەکی سیاس��یدا بیچم��ی گرتووە 
و س��ەرەڕای دیسکۆرس��ی ڕۆحانی و هەوڵ 
دانەکانی ئ��ەو، گرژی و تەنگ��ەژەکان هەر 
وەک خۆیان ماونەتەوە؛ ئاس��تەنگەکان هەر 
وەک خۆیان ماونەتەوە و چاوەڕوانییەکان بێ 
وەاڵم ماونەتەوە. ل��ە خوالنەوەی ناو بازنەی 
ناسنامە ڕکابەرەکان و ناسنامە هاوبەشەکاندا، 
ناس��نامەی کوردی بەهێز دەبێ و پەیوەست 
بوونی لەگەڵ ناس��نامەی بەرفرەتری ئێرانی 

کەمتر دەبێتەوە.
نادر ئینتسار پێی وایە پەرەسەندنی پرسی 
کورد ب��ەرەو الی توندوتیژی نەک بە هۆی 
ویستی بنەڕەتیی کوردەکان، بەڵکو بە هۆی 
س��ەرکوتکاری و هەژارییەکە کە بەسەریاندا 
س��ەپاوە. ئینتس��ار پێ��ی وای��ە تێفکرینە 
ناڤین  ئەمنییەکانی دەوڵەتەکانی ڕۆژهەاڵتی 
وای ک��ردووە داخوازیی ک��وردەکان وەک 
نیشانەکانی س��ەربەخۆییخوازی بڕوانن و بە 
کردەوە و سیاسەتی توندوتیژ واڵمیان بدەنەوە. 
بە پێچەوانەوە، دەنیس ناتالی پێی وایە ئەوە 
هەڵوێس��تی ناسیۆنالیس��تی ئ��ەم واڵتانەیە 
ک��وردەکان بەرەو وەفا و ئینتیمایەکی زۆرتر 
بۆ ئەتنیسیتیی خۆیان ڕادەکێشێ. ئێران بە 
بەردەوامی وەک مەترسییەک لە جموجۆڵی 
ک��وردەکان دەڕوانێ، کەچ��ی لوییس بەک 
پێی وای��ە داخوازییەکان��ی کەمینەکان لە 
ئێران��دا زایەڵەی ویس��تی کەمین��ەکان بۆ 
گەشەس��ەندووییی م��ادی و کۆمەاڵیەت��ی 
و سیاس��ییە و ئەم داخوازییان��ە بە تەواوی 
لۆژیکی��ن و ناب��ێ وەک پێش��ەکییەک بۆ 
س��ەربەخۆیی لێێان بڕوانرێت. لوییز بەڵگەی 
ئەوەش دێنێتەوە کە هیچ دەسەاڵتێکی ئێرانی 
بۆ لەناو بردنی کێمایەسییە ئابوری، سیاسی 
پێداویس��تیی  وەک  کۆمەاڵیەتیی��ەکان،  و 
س��ەرەتایی و ڕۆژانەی کەمینەکان هەوڵیان 
ل��ە ڕاس��تیدا، بەش��داربووانی ئەم  نەداوە. 

توێژینەوەیە پێیان وایە کۆماری ئیس��المیی 
ئێران نەیتوانیوە ستانداردەکان و دیسکۆرسی 
ناو خودی دەس��توری ئیرانیش بەشێوازێکی 

دادپەروەرانە بەڕێوە ببات.

دەرئەنجام
زۆرێک لە بەش��داربووانی ئ��ەم توێژینەوەیە 
نارەزایەتی��ی خۆی��ان لە ڕژێم��ی کۆماری 
ئیس��المی ئێ��ران دەربریوە. ک��وردەکان وا 
هەس��ت دەکەن سیستەمی سیاسی، ڕێگای 
بەش��داریی سیاس��ی بە ک��وردەکان نادات 
و ئەوان هەس��ت بە پەراوێزخ��ران دەکەن. 
دابڕانێکی ڕوون و ڕاشکاوی عاتیفی لە نێوان 
کوردەکان و کۆماری ئیسالمیی ئێراندا هەیە. 
لە ڕوانگەیەک��ی دیرۆکییەوە، ئەم دابڕانە لە 
ناو هەناوی بزوتن��ەوە دژەبەرەکاندا هەبووە 
ناوەندییەکانی  و جێگای نیگەرانیی دەوڵەتە 
ئێران بووە. بەاڵم لە کاتێکدا ڕژێمی ئێستاکە 
باس لە بەکارهێنانی دیسکۆرسی نەرم و نیان 
دەکات و لە سەریەکێتیی گشت ئێرانییەکان 
ئێ��ران،  ڕێب��ەری  دەکات��ەوە،  پێداگ��ری 
ناوەرۆکی ڕەق و ئەمنی بۆ سەرکوت کردنی 
دژبەرەکان ب��ە کار دێنێ. بەم حاڵەش��ەوە 
نیشان  کوردەکان  ئێستاکەی  ناسەقامگیریی 
ئەدات سیاسەتەکانی سەرکوت و سەپاندنی 
ئاستەنگی لەس��ەر داخوازییە سیاسییەکان، 
یان  دانەمرکاندووە  کێش��ە سیاس��ییەکانی 
ئەولەهییەک��ی زۆرت��ری بۆ ڕژێم��ی ئێران 
ب��ە دیاری نەهێناوە یان ه��ەوڵ دانەکان بۆ 
س��ەرکوتی دژبەران، ب��ێ کاریگەر ماوەتەوە 
یان تەنان��ەت دەرئەنجام��ی پێچەوانەی بە 

دوای خۆێدا هێناوە.
بەش��داربووانی ئەم توێژینەوەیە گلەییان 
لە هەاڵواردن و جیاوازکاریی زۆر و نەبوونی 
بەشداریی سیاس��ی هەیە. بە پێی داتاکانی 
ئەم توێژینەوەیە، ئەمەش ناسنامەی کوردیی 
کوردەکان��ی لە هەمب��ەر هاوواڵتیی ئێرانی 
بەهێزتر کردوە. قاس��ملوو پێی وابوو حیزبی 
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دیموکرات��ی کوردس��تانی ئێ��ران بە هۆی 
نەبوونی دەرەتانی سیاس��ی، هەنگاوی بەرەو 
توندوتیژی لە دژی ڕژێمی ش��ا هەڵگرتووە. 
ئەم دەرفەتە لە ئارادایە بە هۆی بەردەوامیی 
ڕوانگ��ەی ئەولەهی��ی تاران و ئ��ەوەی کە 
نای��ەوێ ڕێکار یان دەرفەتێکی سیاس��ی بۆ 
کوردەکان پێ��ک بێنێ، ک��وردەکان بەرەو 
تون��د و تیژی هەنگاو بنێن��ەوە. گۆڕانکاریی 
و پێش��کەوتنەکانی س��یپتەمبەری س��اڵی 
2٠18 نیش��ان ئەدەن تەنگ��ەژەکان ڕوو لە 
زیاد بوونن. شکستی کردە سەرکوتکەرەکانی 
] دەوڵەت[ و ئەم ڕاس��تییە ک��ە تێڕوانینی 
خاتەمی و ڕۆحانی بۆ کرانەوەی سیاس��ی و 
سەرنجدان بە کەمینەکان لە الیەن دەنگدەرە 
کوردەکان��ەوە پێش��وازیی لێ کرا، نیش��ان 
ئەدات ئ��ەم تێڕوانینە ڕەنگە هێش��تاکەش 
وەک تێڕوانینێکی سیاس��ی شانسی ئەوەی 
هەبێ س��ەرکەتن وەدەست بێنێ. داخوازییە 
دابی��ن نەک��راوە ئەتنیکییەکان و هەس��ت 
کردن بە نادادپەروەری لە پانتای سیاس��یدا، 
نام��ۆ بوون��ی زۆرتری ک��وردەکان بە دوای 
خۆێدا دێنێ. سیاس��ەتە س��ەرکوتکارانەکان 
نەبوونەتە ه��ۆکاری ئەوەی کوردەکان بەرەو 
الی کۆم��اری ئیس��المی هەن��گاو بنێ��ن. 
بەڵک��وو جیایی��ی زۆرت��ر و بەهێ��ز بوونی 
ناس��نامەی کوردیی لێ کەوتۆتەوە. ڕژێمی 
کۆماری ئیس��المی بەڵێنی بەدیهێنانی نەزم 
و بەش��داریی سیاس��ی بە کوردەکان دابوو، 
بەاڵم ل��ە کردەیی کردنی س��تانداردەکانی 
خۆی شکس��تی هێناوە. بەشداربووی ژمارە 
19 دەنوسێ: هەڵوێس��تی من بۆ ئەم مژارە 
ئەوەیە؛ گەر نەتەوەیەک ئازادیی دەوێ نابێ 
لە ئازادی بێبەش بێت و ئەم ڕێگایەی ئێران 
بۆ چارەس��ەری پرسی کورد گرتوویەتە بەر، 
باش نیە. بەش��داربووی ژمارە 6 دەنوس��ێ: 
ترسی ئەمنی دەبێتە هۆکاری ناسەقامگیریی 
کۆمەاڵیەتی ل��ە کوردس��تان. ئێمە لەگەڵ 
کۆبوونەوەی لە ڕادەبەدەری  چاوەڕوانییەکان 

ڕووبەڕووین. لە کۆتاییدا ئەم بێدەنگییە کپ 
کراوە دەشکێ و چاوەڕوانییە کۆکراوەکان بە 

تووڕەیی سەر هەڵدەدەن.
ئەم توێژینەوەیە بەش��ێک لە س��یمای 
ناخۆش��ی سیاس��یی کوردەکان ل��ە ئێران 
پیشان ئەدات. س��ەرەڕای ئەوەی ئەم باسە 
پێویستی بە لێکۆڵینەوە و قووڵ بونەوەیەکی 
زۆرتر هەیە، ب��ەاڵم لێکدانەوە و وردبوونەوە 
ئامارەکان نیش��ان ئەدات ک��وردەکان - ئەو 
ج��ۆرەی کۆماری ئیس��المی ئێران باس��ی 
ل��ە چوارچێوەی سیاس��یی  ل��ێ دەکات- 
ئێراندا قەبوڵ نەکراون. کوردەکان هەس��ت 
دەک��ەن پەراوێز خ��راون و بە ناس��نامەی 
ئەتنیکیی خۆیانەوە هەس��ت بە ئارامییەکی 
زۆرتر دەکەن. ش��ێوازی تێڕوانینی ڕژێم لە 
سەرنجراکێش بوونی ناسیۆنالیزمی بە هێزی 
کورد لە س��نورەکانی ئێران و ئەو کێشەیەی 
بۆ یەکپارچەییی ئێران بە دوای خۆیدا دێنێ، 
دەبێتە هۆکاری ئەوەی بەردەوام پرسی کورد، 
لە ڕوانگەیەکی ئەمنییەوە س��ەیر بکرێ. لەم 
حاڵەتەش��دا دۆخێکی وەک خوالنەوە لە ناو 
بازنە پێکدێت. کێش��ە سیاس��ییەکان دەبنە 
هۆکاری جموجۆڵ��ی گرووپەکان و ئەمەش 
س��ەرکوتی دەوڵەت بەدوای خۆیدا دێنێ و 
دەبێت��ە خراپتر بونی ب��ارودۆخ. ئەم زنجیرە 
بەردەوام��ە، لە ئاکام��دا ئەولەهیی کۆماری 

ئیسالمیی ئێران تووشی الوازی دەکات.

تێبینی

 ئ��ەم وت��ارە وەرگێ��ڕدراوی وتارێک��ە ب��ەم 
ناو نیشانە: 

 The Kurds in Iran: balancing
 national and ethnic identity in a
securitised environment
ئ��ەم وتارە لە چوارچێ��وەی چەمکی دەوڵەت 
نەتەوەی ئێراندا نووسراوە و وەرگێڕی ئەم وتارە 
وەک کوردێک بە ئەمانەتەوە دەقی وتارەکەی 
وەرگێڕاوە، بەاڵم هیچ باوەڕێکی بەم چوارچیوە 

چەمکییە لە نەتەوە دەوڵەتی ئێرانی نیە.



گەمارۆکان دەسپێکی مەترسین بۆ سەر 
کۆڵبەرانی کورد لە ئێراندا 

نووسەران : سێرجیۆ کوڵومبەو، ئەندریا پڕادابیانکی*
وەرگێڕان: شاڕۆژ
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کۆڵبەرانی کۆڵەوار بە هۆی وەزاڵە هاتوویی لە 
دەستی بێکاری و پشتگوێ خرانی ناوچەکەیان 
لە الی��ەن دەوڵەتی ئێرانەوە، ب��ە کڕێوە و لە 
ژێر گولل�ەبارانی پاس��ەوانانی س��ەر سنوور، 
 کۆڵی تاقەت پرووکێن بە ش��اخەکاندا ئاودیو 

دەکەن.
ش��اخەکانی ئێران لە کوێستانەکاندا بەفر 
دایپۆشیون. لەس��ەرجادەکانەوە  وەکوو خاڵ 
دێن��ە بەرچ��او. قەتاری پیاوان لە س��نووری 
ئێراق��ەوە بۆ ئێران کە نزیک س��ێ کیلۆمیتر 
و نی��وە، 68 کیلۆ کااڵ ب��ە کۆڵیانەوە، بە پێ 
دەپێون. ئ��ەوان دوای بڕینی چ��وار کاتژمێر 
رێ��گا کۆڵەکانی خۆیان بە 1٠ تا 25 دوالر بۆ 
هەر کەس��ێک تەسلیمی شۆفیرەکانی سەیارە 
باریی��ەکان دەکەن ک��ە ئەوانی��ش ئامادەن 
بارەکان بگەیەننە نزیکی مەریوان و لەوێشەوە 

دەگوازرێتەوە بۆ شوێنەکانی دیکەی ئێران. 
ئەم کۆڵبەرانە )پڕ بە پێستی وشە، ئەوەی 
کە بەکۆڵ دەگوازنەوە( کۆڵبەری کوردستانی 
ئێران��ن کە دەچن��ە کوردس��تانی ئێراق  و 
ب��ە بێ گوێدان��ە بارودۆخ��ی دژوار و گولل�ە 
بارانی پاس��ەوانانی سەر س��نوور، کااڵکان کۆ 
دەکەنەوە و دەیهێنەوە بۆ ئێران . کێشەگەلی 
گەورە کە ئ��ەوان لە ئەنجامدان��ی ئەم کارە 
لە گەڵی ب��ەرەو روون ، دەرخ��ەری ئەمەیە 
ک��ە ناکۆکییەکانی نێوان واش��نگتۆن و تاران 
تا چەندە لە س��ەر ژیان��ی رۆژانەی یەکێک 
ل��ە فەقیرترین ناوچەکانی ئێ��ران کاریگەری 
داناوە. ئەو س��نوورانەی کە کۆڵبەرەکان پێیدا 
هاتووچۆ دەکەن چەندین ساڵە لە نزیکەوە لە 
الیەن سپای پاسدارانی شۆرشی ئیسالمییەوە 
چاودێ��ری دەکرێن، بەاڵم پ��اش گەڕانەوەی 
گەمارۆکان��ی ئامریکا لە دژی هەڕەش��ەکانی 
ئێران، چاوەدێری لە سەر هێزە نیزامییەکانی 
ئێران توندت��ر بووە. بەاڵم لە الیەکی دیکەوە، 
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا تێدەکۆش��ی 
کە ئێران زیاتر تەریک بکاتەوە. ئەم حەرەکەتە 
ئامانجەکەی ئەوەیە کە سنوورەکان بە رووی 

بازرگانی��ی یاس��ایی و قاچاخکردندا دابخات. 
ب��ە وتەی رێب��از حەمالن وەزی��ری داراییی 
هەرێمی کوردستان، ئەمە رەوەندێکی پارەیە 
کە س��ااڵنە 8 ملی��ارد دۆالرە. ئەولەوییەتی 
ویالیەت��ە یەکگرتووەکان��ی ئامریکا وهەروەها 
ئستیون فاگین سەرکۆنسوڵی نوێی ئامریکا لە 
هەولێ��ر، مەهارکردنی ئێرانە: ئامانجی ئامریکا 
لە زیادکردنی گەمارۆکان الوازکردنی ئابووریی 
تارانە و ه��اوکات گەیاندنی ئەو پەیامەیە کە 
کاریگەریی کۆماری ئیس��المی لە کوردستانی 

ئێراق کەمڕەنگ بکاتەوە. 
ل��ە دیس��امبری 2٠18دا، ی��ەک مانگ 
پاش سەپاندنی بەشی دووهەمی گەمارۆکانی 
ئامریکا لە سەر ئێران، رێگری و بەربەستەکان 
لە س��ەر هاتوچۆی نزیک ٤٠٠ کۆڵبەر کە بە 
ش��ێوەی نایاسایی لە زس��تاندا لە ٤٠ مایلی 
مەریوان، بە کێوی تەختدا لە ناو 16 س��انتی 
میتربەفردا س��ەردەکەوتن، دەستی پێکرد. بە 
وتەی ش��اهیدان و سەرچاوە جۆرواجۆرەکان، 
پێشمەرگە چاوەدێریی س��نووری الی ئێراق 
دەکات، بە بڕیاری مەس��عود بارزانی سەرۆکی 
پارتی دێمۆکراتی کوردس��تان و س��ەرۆکی 
پێش��ووی هەرێم کە هێش��تا دەستی بااڵی 
هەی��ە، رەفتارەکان��ی خۆی��ان ل��ە هەمبەر 

کۆڵبەران گۆڕیوە.
لە نێوان شۆفیری سەیارە بارهەڵگرەکاندا 
کە چاوەڕێ��ی گەڕانەوەی کۆڵب��ەران بوون، 
پێاوێک باس��ی لە نەهامەتی و ئەو گرفتاریانە 
کرد کە لە س��ەر سنوور لە گەڵی بەرەوروون. 
فەرزاد گوتی: »من پێش��تر پ��ارەی کااڵکانی 
خۆم کە زۆرتر سیگار و جل وبەرگن، تەسلیم 
کردووە.« فەرزاد لە ئاوایی سەروئاوا شوێنێک 
ک��ە لێی دەژی، ئامادە بوو ک��ە بارەکان واتە 
کااڵ قاچاغەکان لە س��ەیارەکەی بار بکات و 
بیبات بۆ مەریوان. ئەو بە تووڕەییەوە چاوی لە 
کاتژمێرەکە کرد کە نێوەرۆیە و گوتی: »بەاڵم 
پاس��ەوانانی ئێراقی ئیزن ب��ە ئێمە نادەن کە 
دەرب��از بین«. چەندین کاتژمێر چاوەروان بوو. 
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نیگەرانیی پێوە دیار بوو. دەوروبەری کاتژمێر 
5ی ئێوارە، یەکەمی��ن تارماییی کۆڵبەران لە 
توولە رێی س��نوورەوە وەدەرک��ەوت. فەرزاد 
دەستەکانی  لە سەر چاوی دانا و بە ئاسوودەیی 
دەیڕوانیی��ە ڕێڕەوی پێچاوپێچی ئەو پیاوانەی 
ک��ە بە لێژاییە توندەکاندا ب��ەرەوە پیکابەکان 
دادەگ��ەڕان. کۆڵبەرێ��ک بە ن��اوی رەحیم 
کۆڵەکەی کە س��یگاری میالنۆ بوو تەسلیمی 
ف��ەرزاد کرد و ل��ە بەانب��ەرا دا 13 دۆالری 
ل��ێ وەرگرت. ئ��ەو گوتی: »پێش��مەرگەکان 
نەیاندەهێش��ت کااڵکان بەوێ��دا تێپەڕێ، بە 
شێوەیەکی بەرباڵو ئەوان زۆرتر و زۆرتر پێش 
ب��ە ئێمە دەگرن یا خ��ود ئێمە ناچار دەکەن 
ک��ە رێگایەکی دوور و درێژ و پڕ مەترس��یتر 
ببڕین«. رەحیم ٤9 ساڵی تەمەنەوە و دووساڵە 
کۆڵبەری دەکات. ئ��ەو لەگەڵ هاوژین و دوو 
کوڕەکەی ل��ە مەریوان دەژی��ن. ئەو هەموو 
رۆژێ رێگای 5٠ خولەک بە سەیارە لە ماڵەوە 
تا بن کێوی تەخت بە پ��ێ دەبڕێ. »کاتێک 
ئێم��ە بەرەبەیان وەرێکەوتی��ن بەفرەکە هەر 
بەقەد ئێستا توند بوو و ئێمە تا پێش کاتژمێر 
3ی پ��اش نیوەرۆ ناتوانی��ن بگەڕێینەوە«. ئەو 
ل��ە بەین��ی خواردنەوەی فانت��ادا وای گوت. 
ئێمە زیاتر س��یگار و جلوبەرگ دێنین، بەاڵم 
هەروەه��ا ئەڵکەهۆڵ و کەلوپەل��ی ناوماڵیش 
وەکوو تەلەڤزیۆن و ماش��ێنی جل شۆردنیش 
دەگوازین��ەوە. بە درێژاییی مانگەکانی هاوین، 
پی��اوە بەهێزەکان دەتوان��ن 9٠ کیلۆ )2٠٠ 
پاوند( کااڵ بە کۆڵەوە بگرن. بۆ داهاتێکی 25 
دوالری لە رۆژدا. ئەم کارە تەنیا تاقەتپڕوکێن 
نییە، بەڵکوو هەروەها دەتوانێ نرخی گیانیشی 
لەگ��ەڵ بێ. بە پێی راپۆرتی چاوەدێری مافی 
مرۆڤ لە ئێراندا، پاس��ەوانانی سەرس��نووری 
ئێ��ران ل��ە س��اڵی 2٠18دا ٤8 کۆڵبەریان 
کوش��تووە و 1٠٤ کۆڵبەریش��یان برین��دار 
کردووە. سەرەڕای ئەمانە، سااڵنە دەیان کەس 
ب��ە تەقینەوەی مینی چێندراوی س��ەردەمی 
ش��ەڕی نێوان ئێران و ئیراق کە س��ێ دەیە 

دواتر هێشتا بانگەشە دەکەن کە قوربانین، لە 
بارودۆخی دژواری کوێس��تانەکاندا دەکوژرێن 
و کەمئەندام دەب��ن. کاروان کۆڵبەرێکی 25 
س��اڵە، گوتی: »چەند رۆژ لەمەوپێش یەکێک 
لە رەفیقەکانم بە تەقەی س��ەربازێکی ئێرانی، 
کوژرا. جارێکی دیکە دوو مەئموور سەرەڕێیان 
لە ئێم��ە گ��رت و کۆڵە س��یگارەکانیان لێ 
دزین«.  بەوش��ێوەیە کە ئەو قس��ەی دەکرد، 
کاروان ئام��اژەی بە بینایەک کرد کە زاڵ بوو 
بە س��ەرتەواوی دۆڵەکەدا. ل��ەو بینایەوە کە  
ناوەندی پاسەوانانی سەر سنوورە، سەربازەکان 
دەتوانن هاتوچۆی کۆڵب��ەرەکان لە ڕووکاری 
ش��اخەکانی ئێرانەوە ببینن و هەر چەند ماوە 
جارێک ئێمە وەبەر گولل�ە دەدن بۆ نیش��ان 
دانی هێزی خۆیان. گەنجێک ش��ی کردەوە: 
»ئێمە خەریکی کارێکی نایاسایین کە تەنیا تا 
ڕادەیەک چاوپۆشیی لێ دەکرێ. لەم رووەوە، 
کاتێک هێزە نیزامییەکان دەیانهەوێ بە بیری 
ئێمە بێننەوە کە چ کەسێک کۆنترۆڵی ئێرەی 
بە دەس��تە، دەس��ت دەکەن بە تەقە کردن 
لێمان. ئەم��ە رێگایەکە ب��ۆ وەبیرهێنانەوەی 
ئێمە، کە ئەوان ئیزن دەدەن بە ئێمە کە ئەم 
کارە بکەین. ئێمە بە بەردەوامی ژیانی خۆمان 
دەخەینە مەترسییەوە، بەاڵم بۆ زۆرکەس ئەمە 

رێگایەکە بۆ بە دەستهێنانی بڕە پارەیەک. 
بە پێی زانیاریی��ە فەرمییەکانی دەوڵەتی 
ئێران، لە چوار پارێزگای واڵت کە زۆرینەیان 
کوردن، رێژەی بێکاری لە س��ێ پارێزگای دا، 
لە س��ەرەوەی پلەی مامناوەندییە. پارێزگای 
کرماش��ان ب��ە 21.6٪، بەرزتری��ن رێ��ژەی 
بێکاریی لە ناو ئێراندا تۆمار کردووە. لە س��ەر 
یەک ئەم چوار پارێزگای��ە تەقریبەن حەوت 
میلی��ۆن و نیوحەش��یمەتی هەی��ە )نزی��ک 
1٠٪ حەش��یمەتی ئێ��ران( ک��ە 5.2٪ ل��ە 
بەرهەمهێنانی خ��اوی ناوخۆییی ئێران پێک 
دێنێ،GDP. بە پێ��ی راپۆرتە نافەرمییەکانی 
نالەباری  بارودۆخ��ی  لۆکاڵیی��ەکان،  میدی��ا 
ئابووری وای کردووە کە سااڵنە نزیک بیست 
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هەزار کەس روو ل��ە کۆڵبەری بکەن. رەحیم 
ش��ی ک��ردەوە: »کۆڵبەری تەمەن 2٠ س��اڵ 
تاکوو7٠ س��اڵ وەبەرچاو دەک��ەون. کاتێک 
کەش��وهەوا لە بار بێ لەوانەیە س��ێ تا چوار 
هەزار کەس بتوانن لە س��نوورەوە دەرباز بن«. 
ناکۆکیی نێوان کوردستان و دەوڵەتی ناوەندی، 
مێژوویەک��ی دوورو درێژی هەی��ە. لە الیەن 
خومەینییەوە هاوش��ێوەی خاندانی پەهلەوی، 
ناوچە جیاوازەکان پەڕاوێز خران. پێشتر و لە 
سەردەمی شۆرشی ئیسالمیدا لە ساڵی1979، 
ک��وردەکان ب��ە دژی لەشکرکێش��یی حەمە 
رەزاشا، پشتیوانییان، لە خومەینی کرد. بەاڵم 
ئەو لە س��ەرەتای حکومەتەکەیەوە، داخوازیی 
خودموختاری��ی کوردەکان��ی رەد کردەوە. لە 
چ��وار دەیەی راب��ردوودا، هەموو س��ەرۆک 
کۆمارەکان��ی ئێران داخوازی��ی ناوچەکان بۆ 
یەکگرتن و سەرمایەدانانیان پشتگوێ خست. 
تەنانەت س��ەرۆک کۆمار حەس��ەن ڕۆحانی، 
دەنگدەرانی  چاوەڕوانییەکان��ی  ئێس��تاش  تا 
ک��ورد کە پاڵپش��تیان لە س��ەرکەوتنی ئەو 
ل��ە هەڵبژاردن��ی 2٠13 و هەروەه��ا 2٠17 
کرد، دەس��تەبەر نەب��ووە. هەروەها ش��ەش 
س��اڵ لەمەوپێش بەربژێ��رە ریفۆرمخوازەکان 
بەڵێنیان دا کە: »لەکەی نابەرانبەری لە ناوچە 
جیاوازەکاندا بسڕنەوە. ئەوان پەیمانیان دا کە 
ئەم��ان لە پێکهاتەی ئاب��ووری و فەرهەنگیی 
واڵتدا بەشدار بکرێن و ببنە هاوواڵتیی دەرجە 

یەک«.
 کاتێک کە دوایین سەیارە بارهەڵگرەکان 
بەرەو مەری��وان وەڕێ کەوتن، جگە لە چەند 
پارچ��ە پالس��تیکی پرتەقاڵی هیچ ش��تێکی 
دیکە لە ناو بەفرەک��ەدا بە جێ نەما. رەحیم 
لە کۆتاییدا گوتی: »هەقیقەت ئەوەیە کە هیچ 
شتێک نەگۆڕاوە. تاران ئەم ناوچانەی پشتگوێ 

خستووە.«

*. For Kurdish Smugglers, Iran Sanctions Are 
Starting to Bite: By Sergio Colombo, Andrea Prada 
Bianchi: February 24, 2019.



دژەکۆلۆنیالیزم ]1[ 

وەرگێڕان: بەڕۆژ ئەسعەدی  
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دژەکۆلۆنیالی��زم خەباتی سیاس��یی خەڵکێکی 
کۆلۆنیکراو ل��ە دژی ئایدیۆلۆژیا و کردەوەکانی 
کۆلۆنیالیزم��ە. دژەکۆلۆنیالی��زم لەم ش��وێنەدا 
مان��ا دەدات کە ش��ێوە جیاوازەکانی خەبات بۆ 
بەرگری، ل��ە بەردەم چاالکییەکانی کۆلۆنیالیزم، 
لە دامەزراوە سیاسی، ئابووری و کەلتوورییەکاندا 
ش��کڵ دەگرێ��ت. ئ��ەم چەمک��ە جەخت لە 
س��ەر پێویس��تیی ڕەتکردن��ەوەی دەس��ەاڵتی 
کۆلۆنیالی و گەڕاندن��ەوەی کۆنتڕۆڵی خۆجێیی 
دەکات. ب��ە ش��یوەیەکی دژەی��ەک، بزووتنەوە 
ڕێگەی  ل��ە  خۆی��ان  دژەکۆلۆنیالیس��تییەکان 
ستاندنەوە و سست کردنی فۆرمە وەرگیراوەکانی 
دامەزراوەکان��ی کۆلۆنیالیس��تدا دەردەب��ڕن و 
ب��ۆ ئەوانی��ش دەگەڕێن��ەوە. کەوات��ە خەباتی 
دژەکۆلۆنیالیستی زۆربەی کات بە مانای گوتارێکی 
ناس��یۆنالیزمی دژەکۆلۆنیالیزمە کە تێیدا کەڵک 
لە ش��ێوازە مۆدێڕنە ئەورووپایییەکانی دەوڵەت-
نەت��ەوە وەردەگیرێ و وەک هێمایەکی بەرگری 
کاری پێ دەکرێت. هەندێک کات ڕێکخس��تنە 
 � کۆلۆنیالیس��تی  س��تەمکارەکانی حکوومەتی 
وەک��وو پێکهاتەکاتی بەڕێوەبەرایەتیی گش��تی 
و ناوەندەکان��ی نوێنەرایەتیی سیاس��ی � دەبنە 
پانتاییی دروست بوونی گوتارێکی ناسیۆنالیزمی 
دژەکۆلۆنی��ال و داواکاری��ی پێکهێنانی دەوڵەت 
نەتەوەیەکی س��ەربەخۆی پاش کۆلۆنیالیس��تی 

پێک دێت.
ل��ە بارودۆخ��ە کۆلۆنیالیی��ە جیاوازەکاندا، 
دژەکۆلۆنیالی��زم فۆڕم و ش��ێوەی جیاجیای بە 
خۆوە گرتووە؛ بۆ نموونە دژەکۆلۆنیالیزم هەندێک 
کات لە گ��ەڵ ئایدیۆلۆژییەک��ی ڕزگاریخوازیی 
ڕەگەزیدا یەک دەگرێت، وەکوو حاڵەتی سەدەی 
نۆزدەیەمی ئافریکای ڕۆژئاوا و ئایدیۆلۆژییەکانی 
ئێدوارد ویلیام بڵی��دن و جەیمس ئافریکانووس 
هۆرت��ۆن )ئەو ئایدیۆلۆژییان��ەی کە دەتواندرێن 
س��ەدەی  بزووتنەوەکان��ی  پێش��ەنگی  وەک 
بیس��تەم س��ەیر بکرێن، بۆ نموونە بزووتنەوەی 
نێگریتی��وود]2[(. ب��ە پێچەوان��ەوە، لە هەندێک 
بارودۆخ��دا دژەکۆلۆنیالیزم لە گ��ەڵ داواکاریی 

ب��ە جیاوازیی��ە کەلتوورییەکان، بە  دانپێدانان 
ش��ێوەیەکی بەرفراوان یەک دەگرێت، بۆ نموونە 
کۆنگرەی نەتەوەیی هیند کە ئامانجی دروس��ت 
کردن��ی یەکیەتییەکی نەتەوەیی لە هیند و  لە 
س��ەربەخۆی  بزووتنەوەی  ی��ەک  چوارچێوەی 
نەتەوەی��ی لە نێوان ئ��ەو گرووپ��ە ئەتنیکییە 
جیاوازان��ە بوو کە لە باری ئایینی و ڕەگەزییەوە 

لە یەکتر جیاوازن  بوون. 
دژەکۆلۆنیالی��زم ل��ە نی��وەی دووهەم��ی 
سەدەی بیس��تەمدا زیاتر بە مانایەکی ڕادیکاڵ 
و ل��ە چوارچێ��وەی گوتارێک��ی ڕزگاریخوازیی 
مارکسیس��تیدا بەکار دەهات و ئامانجی ئاش��ت 
کردنەوەی داواکارییەکانی ئینتەرناس��یۆنالیزم و 
دژە نوخبەگەری، لەگەڵ هەستی نەتەوەییی ئەو 
کات )شێوازەکانی ڕزگاریی نەتەوەیی(، لە بەرهەم 
و تیۆرییە سەرەتاییەکانی بیرمەندە ڕزگاریخوازە 
نەتەوەییەکان��ی وەک س��ی ئێڵ ئ��اڕ جەیمز، 
ئامیرکار کارباڵ و فرانتز فانۆندا بوو. ئەم بزووتنەوە 
دژەکۆلۆنییە ڕزگاریخوازییە نەتەوەیییانە، بۆ شی 
کردنەوەی ڕۆڵی گرنگی ئەو چینە ڕووناکبیرانەی 
کە لە ئەورووپ��ای کۆلۆنیال  خوێندبوویان و لە 
خەباتی دژەکۆلۆنیاڵدا دەوریان هەبوو، بیرۆکەی 
مارکسیستیی کادرە شۆڕشگێڕەکانیان پەرە پێدا. 
ئ��ەم بزووتنەوانە لەم بڕوایەدا بوون کە ڕەعیەت/
پڕۆلێتاری��ا � ل��ە میانەی قۆناغ��ە جیاوازەکانی 
پەیوەندیی خۆجێیی و نەتەوەییەوە - پێویستیان 
بەوەی��ە کە بەرەو کردەوەیەک��ی ڕزگاریخوازیی 
ئاراس��تە بکرێن. ئەم ئاراستەکردنەش لە رێگەی 
نوخب��ەی بورژوازییەوەی��ە کە ل��ە کۆتاییدا، بە 
پێی فۆڕمول��ی دراماتیکی کاب��راڵ، ]بۆ چینی 
چونکە  خۆکووژیی��ە‹،  ›کردەوەیەکی  ب��ۆرژوا[ 
بە هۆی گەش��ەپیدانی کردەوەیەکی خۆجێیی 
کۆمەاڵیەتیی و جەم��اوەری دژەکۆلۆنیالزیمەوە 

نوخبە بورژوازییەکە دەتوێتەوە.
بەتایبەت��ی کابراڵ ئەم بیرۆکەیەی پەرەپێدا 
وەک  خۆجێی��ی  ک��ردەوەی  پێویس��تە  ک��ە 
تایبەتمەندییەکی جیاواز و تایبەتی سیاس��ەتی 
پۆس��ت  کۆلۆنیالیس��تی بەهێز بکرێ��ن و دانی 
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پێ��دا بنرێن، بە ش��ێوەیەک ک��ە کردەوەکانی 
بیرۆک��ەی مارکسیس��تیی پاش ستالینیس��تی 
ڕەقت��ر و ئۆرتۆدۆکس��تر بب��ێ. بەپێچەوان��ەی 
فۆڕمول��ە ناسیۆنالیس��تییەکانی دواتری نوخبە 
بورژوازییەکانی پاش س��ەربەخۆیی، لێرەدا هیچ 
پەیوەندییەکی هەس��تەکی یان ئەفس��انەیی بە 
بارودۆخی بەئایدیال ک��راوی پێش کۆلۆنیالیزم 
بوونی��ان نییە. وا دەرک ب��ە کردەوەی خۆجێی 
دەکرێت کە بە ش��ێوەیەکی  ت��ەواو دەتواندرێ 
چاکسازیی تێدا بکرێ و بە شێوەیەکی حەتمیش 

لە پڕۆسەی گۆڕانی مێژووییەوە دەگلێ:
جەماوەری کرێکار و بەتایبەتی جووتیارەکان، 
ک��ە زۆربەی��ان نەخوێندەوارن و هی��چ کات لە 
س��نوورەکانی گوند ی��ان ناوچەکەی��ان واوەتر 
نەڕۆیشتوون، لەگەڵ گرووپەکانی دیکە پەیوەندی 
دەگ��رن و ئەو گردبوونەوە خۆجێیەی خۆیان کە 
ل��ە پەیوەندی گرتن لەگ��ەڵ ئەتنیک و گرووپە 
کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەی س��نووردار کردوون، 
لە کی��س دەدەن. ئەوان لە ڕۆڵی گرنگی خۆیان 

لە خەبات��دا تێدەگەن؛ ک��ۆت و بەندی جیهان 
و ژیان��ی الدێ دەپس��ێنن و بەرەب��ەرە تێکەڵی 
واڵت و جیهان دەبن... بەم ش��ێوەیەش خەباتی 
دەبێت��ە خەباتێکی  ڕزگاریخوازی��ی چەکداریی 
ڕاس��تەقینە بۆ دەس��تەبەرکردنی پێش��کەوتنی 

)Cabral, January 1969( .کولتووری
)هەروەه��ا س��ەیری ب��ەراوردی ئێ��دواڕد 
س��ەعید )1993: 26٤( دەرب��ارەی گوت��اری 
سیما  ناسیۆنالیس��تیی  پێش��کەوتنخوازانەتری 
س��ەرەتایییەکانی دژەکۆلۆنیالیستی لە بەرانبەر 
هەندێک  مۆدێرن��ی  دواکەوتنخوازی  گوت��اری 

ناسیۆنالیستی پۆست کۆلۆنیالیست بکە.(
   کەمت��ر ب��اس لە بەش��داریی زانس��تی 
کابراڵ بە ڕادەی فانۆن کراوە. چونکە کردەوەی 
سیاس��ییەکی کەمتری هەبووە. هەرچۆنێک بێ 
تیۆرییەکانی فانۆن س��ەبارەت بە شکڵ گرتنی 
وش��یاریی نەتەوەیی، بەهێزترین بەشدارییان لە 
دژەکۆلۆنیالیستیی  گوتارێکی  کردنی  دروس��ت 
کاریگەردا کردووە. بە گشتی دژەکۆلۆنیالیزم ئەو 



بەرگرییەیە کە بەرهەمی پەیوەندییەکی جێگیر 
و دیاریک��راوی نێوان کۆلۆنی و کۆلۆنیالیس��تە  
ک��ە تێیدا ئ��ەم دووانە بە ش��ێوەیەکی ڕەها و 
نەگ��ۆڕ دژی یەک��ن و ل��ە بەرانب��ەر یەکتردا 
ڕاوەدەس��تن. بە هەمان ش��ێوە، دژەکۆلۆنیالیزم 
کەمت��ر تایبەتمەندییەکی ئەو کۆلۆنییانە بوو کە 
دانیش��تووانەکانیان گۆڕدراون و تێیدا شێوازێک 
لە هاودەس��تی لە نێوان هێزی کۆلۆنیالیس��تی 
و دانیش��تووە نوێکان��دا دەبین��درێ، بۆ نموونە 
لەم ش��ێوازەدا خەڵک��ی خۆجێیی س��ەرکوت 
کراون و لە ش��وێنێکی دیک��ەوە خەڵک بۆ ئەو 
ل��ەو کۆلۆنییانەدا کە  ناوچەی��ە گوازراونەتەوە. 
دانیش��تووەکانی گوازراونەت��ەوە و خەڵکی نوێ 
ل��ە جیاتیان دانراوە دەس��ەاڵتێکی بنەڕەتیتری 
کاریگەرییەک��ی  مەبەس��تی  ب��ە  کولت��ووری 
بەهێزتری دەبیندرێ و لەم ڕێگەوە کۆلۆنیالیزم 
هێژمۆنییەکی کامڵت��ری کولتووریی هەیە. لەم 
شێوازە کۆلۆنییەدا کە خەڵکەکەی گوازراونەتەوە، 
خەبات بۆ دەستنیش��ان کردنی  هەاڵواردنێکی 

بنەڕەتیی سیاس��ی و ئابوورییە کە لە ئەنجامی 
پەیوەندییەک��ی کۆلۆنیالیس��تییەوە ڕوو دەدات 
و ل��ە ئاکامدا ب��ەرەو هۆش��یارییەک دەڕوا کە 
پەیوەندییەکی س��نووردار لە نێ��وان کۆلۆنی و 
هێزی کۆلۆنیالیس��تیدا هەبێ. ئەم هوش��یارییە 
پێگەیەک��ی ناوەندیی بۆ هەر جۆرە ویس��تێکی 
دژەکۆلۆنیایس��تی هەیە. لە بارودۆخی ئەم جۆرە 
کۆلۆنییەدا کە خەڵکەکەی گوازراونەتەوە، ڕەنگە 
بەرگری لە ئاستی کردەوەی کولتووریدا پێش لە 
گرنگ بوونی بەرگری لە ئاستی سیاسیدا دەرکی 

پێ بکرێ و شکڵ بگرێت.
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»خەونی كوردستان« 
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پەڕتووک��ی »خەونی كوردس��تان«  چیرۆكێكی  
ڕئیاڵیس��تییە لە چوارچێ��وەی  لێكۆڵینەوەیەكی 
مێژووی��ی و سیاس��یدا ك��ە لە س��ەر بنەمای 
بیرەوەرییەكان��ی خ��ودی نووس��ەر، بەڵگ��ە و 
دێكۆمێن��ت و فاكتە بەردەس��تەكان و هەروەها 
لێ��دوان و ئاخافتنەكان��ی  كەس��انی ح��ازر و 
پێوەندی��دار بە ڕووداوەكانی نێ��و ئەم پەڕتووکەدا 
نووس��راوە. نووس��ەر كارۆڵ پرۆنهۆبێرە، خاتوونە 
ڕۆژنامەوانێكی دۆس��تی ك��ورد و  خەڵكی واڵتی 
وێنزۆئێالیە. ئەم پەڕتووکە سەرەتا لە ساڵی 2٠٠9 
باڵو كرای��ەوە كە  كەم و كۆڕیی زۆری پێوە دیار 
بوو، هەر بۆیەش نووسەر ماوەی نزیك بە دە ساڵ 
دیسانەوە لە سەر پەڕتووکەكە  لێكۆڵینەوە دەكات 
و فاكت و دێكیۆمێنتی زۆرتری پێوە زیاد دەكات و 
دەوڵەمەندتری دەكاتەوە، ئەم پەڕتووکە دەكەوێتە 
خان��ووی لێكۆڵینەوەی��ی مێژوویی � سیاس��ی 
بە نرخ كە نووس��ەر 1٠2٤ جار نووس��ینەكانی 
خۆی ڕێفرێنس بە بەڵگ��ە و دێكۆمێنت و وتەی 
كەسایەتی و ش��ایەتحااڵن دەدات. ئەم پەڕتووکە 
لە 3٠هەمین ساڵۆگەڕی شەهید كرانی، ڕێبەری 
نیش��تمانیی كورد، عەبدولڕحمانی قاسملوو و لە 
مانگ��ی جوالی 2٠19 لە واڵتی ئامریكا بە زمانی 
ئینگلی��زی چاپ ك��را. ئەم پەرتووك��ە بە زمانی 
ئینگلی��زی 5٤٠ الپەڕەی��ە كە لە پێنج فەس��ڵ 
پێكدێت و هەر فەس��لێكیش لە چەندین بەشی 
جیاجیا پێكهاتووە و لە الیەن کەیهان یووسفییەوە 

وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی فارسی.
خەونی كوردستان، بە سەرهاتی ژیان و مەرگی 
ڕێبەری ناوداری كورد، ش��ەهید عەبدولڕەحمانی 
قاسملوویە. كارۆڵ ڕۆژانێك لە پاریس و شاخەكانی 
كوردستان لە سەر داوای دوکتور قاسملوو بەڵێنی 
پێ دەدات كە پەڕتووکێكی لە س��ەر بنووسێت، 
بەاڵم ه��ەر وەك خۆی دەڵێت بڕی��ار نەبوو من 
چیرۆكی مەرگی قاس��ملوو بنووسمەوە. نووسەر 
كە لە ڕێگەی گەورە س��ینەماكاری كورد، یەلماز 
گۆنای��ەوە ئاش��نا بە دۆزی كورد و كەس��ایەتیی 
قاس��ملوو دەبێت، تراژێدیی ك��ورد بوون دەبێتە 
بەش��ێك لە ژیان و دڵنیگەرانییەكانی . لە س��ەر 

داوای قاسملوو دەچێتە ش��اخەكانی كوردستان، 
شەڕ و ماڵوێرانیی داسەپاو بە سەر نەتەوەی  كورد 
و  هێرش��ی پاسدار و هێزی ئێرانی بۆ سەر شار و 

گوندی كوردستان لە نزیكەوە دەبینێ.
پەڕتووکەك��ە بە پێچەوان��ەی زۆر پەڕتووکی 
دیكە بە تراژیدیای مەرگی پاڵەوانی چیرۆكەکەوە 
دەس��ت پ��ێ دەكات و بە لەدایكبوون��ی لە نێو 
تراژدیای مەرگی ڕێبەرێكی دیكەدا كۆتایی دێت. 
ڕێبەرێك ش��ەهید دەكرێت و ل��ە هەمان كاتدا 

ڕێبەرێكی دیكە لە دایك دەبێت.
نووسەر بە وردی تیشکی خستۆتە سەر چیرۆكی 
سیاس��یی ژیانی قاسملوو،  باسی ژیان لە تاراوگە و 
گیروگرفتەكانی خەبات و گەڕانەوە بۆ كوردستان لە 

سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران دەكات. 
ب��ە وردی ڕووداوەكان��ی ئ��ەو س��ەردەمە، 
س��تراكچێری كۆمەاڵیەتی، كولتووری و ئایینیی  
كوردس��تان  و  پەرتەوازەیی��ی ن��او ماڵی كورد 
و نەبوونی س��تراتێژیی هاوبەش��ی نیش��تمانیی 
كوردس��تان لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ گش��ت 
پیالنەكان��ی دەس��ەاڵتدارانی تاران ل��ە دوتوێی 
بەڵگە و نووسراوەكانی نووسەران و ڕۆژنامەنووسە 
نێونەتەوەییەكان لە س��ەر ئ��ەو ڕووداوانە دەخاتە 
ڕوو. پەڕتووکەكە گێڕانەوەی قوربانی بوونی كورد، 
قوربان��ی بوون بە دەس��تی خۆی،  بە دەس��تی 
داگیركەر و بە دەستی ی واڵتە زلهێزەكان دەكات.
پی��اوی  كەڵ��ە  نووس��ەر  الی  قاس��ملوو 
دێموكراسییە. دێموكراسیخوازێك كە نیشتمان و 

نەتەوەكەی لە هەموو شتێك خۆشتر دەوێت. 
ئ��ەم پەڕتووکە چیرۆكی تەنیاییی قاس��ملو 
و هاوڕێیەكانیەت��ی، چۆن بە هەڵ��ە ئێرانیەکان 
بەش��ێك  تەنان��ەت  و  دیك��ە  كوردەكان��ی  و 
لەهاوس��ەنگەرەكانی دژایەتی��ی دەكەن، لە دژی 
دوای  و  دەوەس��تنەوە  و خۆزگەكان��ی  ئایدی��ا 
تێپەڕبوونی س��ااڵنێك  زۆربەیان تێدەگەن هەڵە 
بوون و دان بە هەڵەكان��ی خۆیاندا دەنێن. بەاڵم 
قاس��ملوو ئیتر نەماوە. نووس��ەر وەك��وو دەیان 
نووسەری بیانیی دیكە كە لە نزیكەوە قاسملوویان 
بینیووە، هێش��تاش بە قاس��ملوو سەرسامە. جیا 
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لە سەرس��ام بوون بە زانس��ت و زانیاریی بەرز و 
بیرتیژیی قاسملوو، باس لەوە دەكات كە  قاسملوو 
لە كاتی گەڕانەوەی لەس��ەرەتای  1979دا چۆن 
لە كەسایەتییەكی نەناس��راو لە نێو خەڵكەكەیدا 
دەبێتە هیوا و ڕێبەر و  قارەمانی خەونەكانی ئەوان.
پەڕتووکەكە بەشی جۆراوجۆر لە خۆ دەگرێت، 
لە تێنەگەیش��تنی كوردەكان لە چەمكی چەپ و 
نەتەوەگەرایی و هەڵوێس��تە هەڵەكانیان بەرانبەر بە 
قاس��ملوو،  تا دەگاتە  بێ باوەڕیی دەس��ەاڵتداران 
و كاراكتەرەكان��ی تاران بە دێموكراس��ی و  مافی 
نەتەوەكانی دیكە و ... باس��ی ت��ەواوی هەوڵەكانی 
قاسملوو و دەرگا كوتانەكانی لە پێتەختە ئۆرووپییەكان 
بۆ ناسینی پرسی كورد دەكات، كە چۆن دەیهەوێت 

هاوپەیمان و پشتیوان بۆ دۆزی كورد بدۆزێتەوە.
 خەونی كوردستان بە وردی باسی فرت و فێڵی 
داگیرك��ەران و درۆ وادەی ب��ێ ناوەڕۆكی جیهانی 
ڕۆژئاوایە بەرانبەر بە كورد. بێ كەس��یی كوردەكان 
لە هەوراز و نش��ێوی مێژوودا كە تەنیا شاخەكان 
بوون كە خیانەتیان  پێیان نەكرد. باس��ی باوەڕی 
یەك لە دوای یەكی ڕێبەرە كوردەكان بە نەتەوەی 

بااڵدەست و دوایی كوژرانیان لەالیەن ئەوانەوە.
كاكڵەی باسەكە،  باس��ی تیرۆری قاسملوویە. 
چۆن ڕێژیمی ئێران سااڵنێك بە خوێندنەوەی گشت 
نێونەتەوەییەكان، خوێندنەوەی دۆخی  هەلومەرجە 
نێوماڵی كورد و حیزبەكەی قاسملوو، كەڵك لە خودی 
كوردەكان  وەردەگرێت بۆ پەلكێش كردنی  قاسملوو 
بۆ نێو داوی مەرگ. باس لە هەڵوێس��تی هاوڕێیان 
و نزیكەكانی قاس��ملوو لە س��ەر مەسەلەی وتووێژ 
لە گ��ەڵ ڕێژیمی ئێران و چیرۆك و نەهێنییەكانی 
پشت ئەو ڕووداوە دەكات. چۆن یەكێك لە بكوژانی 
قاسملوو سااڵنێك پێش لە شەهید كرانی تەنیا چەن 
كیلوومیت��ر دوورتر لە  دەفتەری سیاس��یی حدكا 
لە باشووری كوردس��تان ،چاودێریی ژیان و دۆخی 

قاسملوو و حیزبەكەی دەكرد.
پەڕتووکەكە باسی كەڵك وەرگرتنی كۆماری 
ئیسالمی لە كارتی گوش��اری مامەڵەی چەك و 
چۆڵ لە گەڵ ئۆتریشییەكان بۆ بێ دەنگ بوونیان 
دەكات. چ��ۆن پۆلیس و سیس��تەمی دادوەریی 

ئ��ەو واڵتە لە بەر پۆس��ت و پارە و هەڕەش��ەی 
سیاسییەكانی واڵتەكەیان هەموو سوێند و یاساكانی 
خۆیان لە ژێر پێ دەنێن. باسی گەندەڵیی دەوڵەت 
� سیستەمی ئۆرووپی و لە هەمان حاڵدا  هەبوونی 
دەنگی هەندێك ویژدان��ی ئۆروپی دەكات كە لە 
نێو جیهانی گەنیوی كاپیتاڵیستدا لە سەر بنەمای 
كەرامەتی مرۆڤ لە مەڕ كەیسی قاسملوو وەدەنگ 
دێن. گەندەڵیی »نۆریكۆم« گرێدراوە بە تراژیدیای 
كوردان��ەوە و باس لە قوربان��ی  بوونی كوردەكان 
و س��ەرپۆش دانان لە س��ەر تیرۆری قاسملوو لە 

بەرانبەر پێترۆدۆاڵرە. 
نووس��ەر  بی ئەنجام بوونی تەواوی هەوڵ و 
تەقاال یاسایییەكانی خاتوو هێلێن كرۆلیچی خێزانی 
قاسملوو و حدكا بۆ دادگایی كردنی تاوانباران لە 
بەرانبەر بەرژوەندیخوازیی ئۆرووپایییەكان دەكات 
و بە ڕوونی بە گێڕانەوەی ڕووداوەكان و بەردەست 
خس��تنی فاكت��ەكان، كارتۆنی بوون��ی بایەخ و 
دروش��مە زریقە و بریقەدارەكانی دێموكراسی و 
مافی مرۆڤی ڕۆژئاواییمان بۆ پیش��ان دەدات، كە 
چۆن الوازایی لۆبیگەریی كورد هەمیش��ە تەنیا و 

بی پشتیوانی هێشتووەتەوە.
خەونی كوردستان، ژیانی پیاوێكە كە گشت 
زام و ژان و تراژیدی و خۆزگە و هیواكانی كوردی 
لە نێو خۆیدا كۆ كردووەتەوە. پیاوێك كە س��وورە 
لە سەر باوەڕەكانی، پرەنسیپەكانی و خەونەكانی. 
تا دوایین هەناسە لە باوەڕەكانی پاشگەز نابێتەوە 
و پاشەكش��ە ل��ە پرەنس��یپەكانی ن��اكات. ئەو 
خەونەكەی قەت پش��تگوێ ناخات و بە تەواوی 
هەوڵەكانی دەیهەوێ���ت دەالقەیەك بەرەوڕووی 
دەستڕاگەیشتنی كوردەكان بە مافەكانیان بكاتەوە.
خەونی كوردستان، هیوا و ئاواتی نەتەوەیەك 
دەگێڕێتەوە كە بە خوێن دەیهەوێت بوونی خۆی 
بپارێزێت، بەاڵم لە كۆتاییدا هەر خۆی خەنجەر لە 
پش��تی خۆی دەدات. ئەم پەڕتووکە باسی گشت 
ڕووداوەكانی س��ەردەمی ژیانی قاسملوووە، چ ئەو 
كاتەی دەكەوێتە ب��ەر ڕقی ئەوانەی ڕۆژهەاڵتیان 
قوربانیی پارچەكانی دیكە كردووە و چ ئەو كاتەی 
لە س��ەنگەری پان فارس��یزمەوە دیسان بە دژی 
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سەنگەر دەگرن.
ئ��ەم پەڕتووک��ە ب��ە جوانی و ب��ە بەڵگە و 
وردەكارییەوە دەریدەخات كە چۆن قاسملوو وەكوو 
نیشتمانپەروەرێكی  دیموكراسیخواز، بناژۆخوازی 
چەپ و ئایینی و نەتەوەیی دژایەتیی دەكەن و ئەو 
بەردەوام بۆیان دووپات دەكاتەوە كە دێموكراسی 
تەنیا دێموكراسی و  بۆ گەیشتن بە دێموكراسی 

پێویست نیە بە ڕێگای دیكتاتۆریدا بڕۆین.
خوێندن��ەوەی ب��ۆ گش��ت ڕووداوەكان  لە 
سەر بنەمای دەروەس��ت بوون بە باوەڕەكانیەتی. 
لەم كتێبەدا، پرس��یار ڕووبەڕووی باڵوێزی ئامریكا 
دەكات��ەوە و پێی دەڵێت  چۆناوچۆنە ئامریكایەك 
كە بانگەش��ەی دێموكراس��ی بۆ جیهان دەكات، 
ئێمە پش��تگوێ دەخ��ات ك��ە بزووتنەوەیەكی 
مافخواز و دیموكراسیخوازین، بەاڵم پشتیوانی لە 

جیهادییەكانی ئەفغانستان و... دەكات.
نووس��ەر باس لە كەس��ایەتیی سەربەخۆی 
ڕێبەرێك دەكات كە تەواوی تێكۆشانی ئەوەیە ئەو 
سەربەخۆیییە بۆ حیزبەكەی و نەتەوەكەشی دابین 
بكات. ئەو بە ڕوونی باس��ی پێوەندیی قاس��ملوو 
ل��ە گەڵ دەوڵەتانی دیك��ە و ڕەچاو كردنی مافی 
پارچەكانی كوردس��تان دەكات و چۆن هەمیشە 
بەرژوەندیی نەتەوەیی لە س��ەرووی بەرژوەندیی 

حیزبی و تاكەكەسیەوە دادەنێت. 
پەڕتووکەکە باس لە ژیریی قاسملوو دەكات. 
ئەویش نە لە زمانی خودی نووسەر یا پێشمەرگە 
و هاوسەنگەرەكانی قاسملوووە. بەڵكوو ئەو پزیشك 
و ڕۆژنامەوانان��ەی كە س��ەردانی كوردس��تان و 
بارەگاكانی پێش��مەرگەیان كردبوو و قاس��ملوو 
وای لێ كردوون كە بۆ هەمیش��ە ببنە دۆس��تی 
ڕاستەقینەی كوردستان. باس لەوەی چۆن كاتێك  
حیزب��ە باش��وورییەكان  ش��ارۆمەندانی واڵتانی 
فەرانس��ە و ئیتالیا بە بارمتە دەگرن، قاسملوو بە 
هۆی كارتێكەریی خۆی لە س��ەر سەركردایەتیی 
ئ��ەو حیزبانەوە دەبێتە هۆی ئازادیی ئەوان و هەر 
ئ��ەوەش دەبێتە هۆی بنیاتنان��ی بناخەی پردی 
پێوەندیی نێوان قاسملوو و سەركردەی ئەو واڵتانە 
و بە تایبەت حیزبی دەس��ەاڵتداری فەرانس��ە و 

سەركردەكانی.
ئەو ب��ۆ خەونەكان��ی دەژیا و لە س��ەر بنەمای 
باوڕەكان��ی هەنگاوەكانی بەرەو پێش��ەوە هەڵدەگرت. 
پەڕتووکەكە باس��ی ئەوە دەكات ك��ە كاتێك ڕێژیم 
یەكێك لە براكانی قاسملوو دەگرێت و داوا دەكات لە 
گەڵ دیلەكانی ڕێژیمدا بیگۆڕنەوە، لە حاڵێكدا دەفتەری 
سیاسیی حیزبەكەی ڕازی بەو كار دەبن، ئەو قەبووڵ 
ناكات و دەڵێت، برای من پێوەندیی بە حیزبەوە نیە و 

من تەنیا دیل لە گەڵ پێشمەرگە دەگۆڕمەوە.
كارۆڵ باس��ی باوەڕمەن��دی و دەروەس��تیی 
قاس��ملوو ب��ە پرەنس��یبەكانی دەكات و دەڵێت: 
قاسملوو كاتێك لە كۆڕ و دانیشتنەكانی لە گەڵ 
خەڵكان��ی بیانی دەیگوت تی��رۆر مەحكوومە لە 
پراكتیكیشدا  هیچ كات ئیزنی نەدەدا حیزبەكەی 
كەڵك لە مێتۆدە تیرۆریس��تییەكان وەر بگرێت. 
گەرچی میدیا جیهانییەكان س��ەرنجی بیروڕای 
گشتییان بۆ الی دیاردە تیرۆریستییەكان ڕادەكێشا 

نەك بزووتنەوە مافخوازەكان.
خەونی كوردس��تان، باسی تەنیاییی خەونی 
ڕێبەرێكە كە خۆی و نەتەوەكەی بە تەنیا لە نێوان 
ملمالنێی هێزە جیهانییەكاندا ماونەتەوە و هەموو 

الیەك تەنیا بە چاوی قوربانی بۆیان دەڕوانێت.
ملمالن��ێ نێوخۆییی��ەكان، هەڵەكان��ی ئەو 
س��ەردەمە و كەم و كۆڕییەكان، بە تێڕوانینێكی 
ڕەخنەگرانە شیكاریی بۆ كراوە و لێدوانی الیەنگر و 
دژبەری بۆ وەرگیراوە و نووسەر وەكوو ڕەخنەگرێكی 
س��ەربەخۆ ڕای خۆش��ی لە بەراوردكاریی نێوان 

لێدوانەكان و واقعییەتی ڕووداوەكان دەربڕیوە.
خەونی كوردستان، پەڕتووکێكی بەنرخە كە بۆ 
هەر ڕووداوێك كەڵك لە زۆر بەڵگە و دێكۆمێنت 
وەردەگرێ��ت و بە پێچەوانەی زۆر نووس��ین كە 
مێژووی ئەم ڕۆژانەیان وەكوو گێڕانەوە نووس��یوە، 
نووسەر بە دەروەستی بە زانستی لێكۆڵینەوە، زۆر 
ورد ڕووداوەكان و ڕاستیی نێو ڕووداوەكان دەخاتە 

بەردەم  خوێنەر.
خەون��ی كوردس��تان، چیرۆك��ی  بەرخۆدانی 
نەتەوەیەك��ە كە مەرگی هی��چ ڕێبەرێك، ڕەنگە بێ 
هێزی كرد بێت بەاڵم ناهومێد و بی هیوای نەكردووە.
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5. The Treaty of Westphalia; 
Her çiqas ku di rastî da du peymanên cuda li du 
bajarên cuda hatibûn wajo kirin lê ev peyman ji ber 
ku di naveroka xwe da yek bûn, di zimanê Înilîzî 
da weke yeljimar tê bikaranîn. 
6. State;
Dewletên Swîsre û Holanda, Fransa, Spanîya û 
Portoqal di çarçoveya Peymana Westfalîyayê da 
weke welatên serbixwe hatine naskirin û dest-
têwerdana papayî di karûbarên wan welatan da 
hate qedexe kirin. Wan dewletan karî bi sere xwe 
karûbarên xwe yên navxweyî û navneteweyî bi 
rêve biben. Rêgeza serxwebûna sîyasî û olî hete 
pejirandin. Rêgeza wekhewîya dewletan jî di 
têkelîyên navneteweyî da bingeh hat girtin.  
7. Împaratorîya Pîroz a Romê, Împaratorîya 
Swêdê, Împaratorîya Spanyayê, şehenşahîya Fi-
ransayê û Komara Holandayê hêzên serekî bûn ku 
di şerên sihsalî li hember hev sekinîbûn. Di nava 
welatên Ewropî yên vê serdemê da tenê Birîtanîya 
û Polonîya beşdarî şerên sîsalî nebûn.
8. The Principle of Territorial Integrity
9. The Principle of Non-Intervention;
Ji ber ku nivîskar li ser vê bawerê ye ku di vê rêgezê 
da qedexeyeke hiqûqî heye, ji têgeha “Qedexe”yê 
sûd girtîye. 

10. The Principle of Sovereign Equality of States
11. Westphalian Sovereignty
12. Hague Conventions of 1899 and 1907.
13. The Covenant of the League of Nations
14. Xalên 12,13 û 15.
15. Kellogg–Briand Pact (1929)
Ev peyman her wisa weke “General Treaty for 
Renunciation of War as an Instrument of National 
Policy” jî tê naskirin.
16. Prohibition of the Use of Force
17. Xala 1ê.
18. Charter of the United Nations
19. United Nations Organization
20. Xala 1ê ya Çarteya Netewên Yekbûyî
21. Tu ji wan derfetên ku ji bo gelên blindest hatîne 
berçavgirtin li beranber astengîyên heyî ev qas bi-
hêz û bibandor nîne ku  bikaribin ji bo guherandina 
rewşa bindestan rê xweşker bin. Ji be vê çendê jî 
nivîskar ji têgeha “Hûrderfet”ê sûd girtîye.
22. Nivîskar bi zanebûn têgeha “Bindestan” bikar 
tîne, ji ber ku ne pêkan e hertim serwerî di destê pi-
ranîya da be û bi nerîna nivîskar bikaranîna têghên 
weke kêmîne an eqelîyet ji bo wan rewşan guncav 
nîne. 
23.The Right of a People To Self-Determination
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eyî amajê bi vî mafî dikin û li kêleka 
vî mafî gelek mafên din hene ku di 
çarçoveya peyman, peymanname 
û biryarnameyên navneteweyî da 
amaje bi wan hatîye kirin, lê tu ji 
wan mafan bêyî hebûna rezamendî 
an neçarmayîna dewletan nahên 
cîbicîkirin. Daneyên heyî nîşan dane 
ku çavdêrîya navneteweyî û raya 
giştî ya cîhanî jî nikare bandoreke 
erênî li ser asta cîbicîkirina wan ma-
fan ji alîyê dewletê ve bike.

Encam
Li gor peymannameyên navnetew-
eyî dewlet kirdeyê sereke yê hiqûqa 
navneteweyî ye, û ji sînornasîya 
sîyasî û bingehgirtina aşitîyê weke 
makerêgez bigire heya rêgezên bine-
ma yên din ku di hiqûqa navneteweyî 
da cih digirin, hemî ji bo birêkûpêk-
kirina têkelîyên dewletan hatîne 
dariştin. Lê di rastî da asta rêzdarîya 
dewletê li beranber wan binemayan 
hertim girêdayî hêza wan bûye. Ew 
jî tê vê wateyê ku dewlet di têkelîyên 
xwe yên navneteweyî da zêde girê-
dayî rêzikên hiqûqî namînin û li gor 
şet û mercan bertekên cuda nîşan di-
din. 

Herwisa hêza dewletê di têkelîyên 
xwe yên navxweyî da jî li ser binge-
ha serwerîya westfalîyayî û hêmanên 
vê serwerîyê û li gor hêz û hêzdarîya 
xwe nêzîk dibe û bi her awayî biza-
vên gelên bindest ku li dijî serwerîyê 
pêk tên, tepeser dike.  

Ne Civaka Netewan û ne jî Rêx-

istina Netewên Yekbûyî nekarîne 
cîbicîkirina mafên kîmîneyan mîs-
oger bikin, û rêkarên guncaw û bicî 
ji bo parastina wan mafan darêjin. 
Berevajî vê çendê jî hemî heyînên 
xwe ji bo parastina dewletê bikar 
anîne. Qedexekirina bikaranîna 
şer weke rêçareyeke sîyasî û par-
astina aştî û ewlehîya navnetew-
eyî jî, tenê di têkelîyên di navbera 
dewletan da derbasdar in û hiqûqa 
navnetewî nekarîye tenê pêngaveke 
bihêz û şênber ji bo birêkûpêkki-
rina têkelîyên dewletan û bindestên 
(kîmîne) wan bavêje. 

Ev mafên ku ji bo kîmîne û 
bindestan hatîne berçavgirtin jî, 
tenê di nava deqên belgenameyên 
navneteweyî da êxsîr mane, û ew jî 
tê vê wateyê ku gelên bindest û bi-
taybet gelê kurd pêwîst e, an bi hêza 
xwe (sîyasî, leşkerî, aborî û …hwd.) 
derfetekê ji bo dîyarkirina çarenivîsa 
xwe biafirîne, an jî bi çavên vekirî 
li benda derfetek derveyî be, ji ber 
ku dilxweşkirina bi rêgezên hiqûqa 
navneteweyî tenê xwe xapandin e, û 
ezmûna Kurdan li her çar parçeyên 
Kurdistanê nîşan dide ku ew hiqûq 
wê tu carî nebe rêxweşkerê çare-
serkirina pirsgirêkên gelê Kurd û  
rizgarîya wan.

Jedar
1. Peace of Westphalia
2. Thirty Years’ War
3. Münster 
4. Osnabrück
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Nêzî du dehsalan şûnda darêjerên 
“Çarteya Netewên Yekbûyî”]18[ jî ev 
qedexe dubare kirin û heya roja îro jî 
têkelîyên navneteweyî li ser bingeha 
wan rêgezê tên û kirdeyên serekî ku 
di çarçoveya hiqûqa navneteweyî da 
tên naskirin jî dewlet in.

Rêxistina Netewên Yekbûyî[19] û 
Parastina Serdestîyê
Girîngtirîn armanca Rêxistina 
Netewên Yekbûyî dabînkirin û par-
astina aştî û ewlehîya navneteweyî 
bû.]20[ Vê rêxistinê gişt rêgezên ku 
me li jor amaje pê kirin pejirand û 
di nava çarte, biryarname û peyman-
nameyên girêdêr da bi cih kir. Di rastî 
da avabûna Rêxistina Netewên Yek-
bûyî ji bo dagîrker û serdestan der-
feteke zêrîn afirand. Wan bi sûdgir-
tin ji rêgezan navborî serwerîya xwe 
bi dilê xwe meşandin û her awayê 
rêkarên dijhiqûqî û nemirovane li dijî 
gelên blindest û kêmîneyan ceriband 
da ku bikaribin tevgerên rizgarîxwaz 
tepeser bikin. 

Bêguman ji roja damezrandina 
Rêxistina Netewên Yekbûyê heya îro 
dagîrkerên kurdistanê jî ji bo tuneki-
rina gelê Kurd hemî rêkarên hovane 
û dijhiqûqî bikar anîne ku aşkera 
an veşartî çavkanîya xwe ji hêman 
û rêgezên Serwerîya Westfalîyayî û 
Netewên Yekbûyê girtine. Ev jî tê vê 
wateyê ku Netewên Yekbûyî di ava-
bûn û berdewamîya kar û xebatên 
xwe da tenê parastina serdestîyê esas 
girtîye, û dewlet jî bi zanebûn wan 

taybetmendîyan di berjewendîya 
xwe da bikar tînin.

Hiqûqa Navneteweyî û Hûrder-
fetên[21] Bindestan[22]

Di çarçoveya rêzikên hiqûqa 
navnetewî da hin hûrderfet ji bo gelên 
bindest hatîne destnîşankirin ku di-
karin di şert û mercên dîyar da wan 
hûrderfetan ji bo parastina heyînên 
xwe yên sîyasî, medenî, aborî, çandî 
û… hwd bikar bînin. Ew maf pi-
ranî weke mafên kêmîneyan tên bi-
navkirin. Di nava wan mafan da jî ji 
hemûyan girîngtir “Mafê Gelan ji bo 
Dîyarkirina Çarenivîsê”]23[  ye ku her-
wisa weke rêgezeke mafên mirovan 
jî tê naskirin.

Ev rêgez ne berhema Netewên 
Yekbûyî; lêbelê berhema Civaka 
Netewan e ku piştî Şerê Cîhanî yê 
Yekem ji bo rizgarîya gelên di jêr 
desthilatdarîya Împaratorîyên Os-
manî û Nemsayê da esas hatibû gir-
tin. Mixabin ji ber gelek sedemên 
taybet gelê Kurd nekarî wê derfetê 
bikar bîne û serbixwebûna xwe rage-
hîne. Piştî Şerê Cîhanî yê Dumeyîn 
û bitaybet di dehsalên 50-an û 60-
an da jî vejînek nû di bikaranîna wî 
mafî da çêbû, û ew maf li dijî hêzên 
mêtînger hate bikaranîn. Di encama 
vê sûdgirtinê da jî gelek welatên nû 
serxwebûna xwe ragihandin, lê dîsa 
Kurdan nekarîn ji ber zext û zorên 
bêsînor xwe bibizivin û encamekê 
bidest bixin.

Gelek belgenameyên navnetew-
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vê rojê ve heya îro têkelîyên wan 
bi rêya hiqûqa navneteweyî hatîne 
rêkûpêkkirin.

Serwerîya Westfalîyayî, Rêgez û 
Kirde 
Li gor peymana Westfalîyayê lay-
enên şer]7[ pêbendîya xwe bi rêz-
girtina ji “Rêgeza Yekparebûna  
Axê”]8[ ragihandin û “Rêgeza Qe-
dexeya Destêwerdanê”]9[ û herwisa 
“Rêgeza Wekhevîya Serwerîya 
Dewletan”]10[ di kar û barên xwe 
bingeh girtin. Ev rêgez bûne binema-
ya sînornasîya sîyasî; anku heya wê 
demê sînoreke hêldîyar û naskirî di 
navbera kîyanên sîyasî da nehatibû 
pênasekirin. Ku sînoreke dîyarkirî 
heba jî, tu rêkeftineke du an çendalî 
ya navneteweyî cih nedabû mis-
ogerkirina parastina wî sinorî. 

Di bin bandora Peymana West-
falîyayê da êdî pergala navnetew-
eyî hebûna kîyaneke weku împara-
torîyan di nav xwe da qebûl nedikir. 
Girîngtirîn împaratorîyên ku di nava 
xerîteya Ewropayê da cih digirtin, 
Împaratorîya Pîroz a Romê, Împara-
torîya Osmanî, Împaratorîya Pol-
onyayê û Împaratorîya Swêdê bûn 
ku her weku me amaje pê kir, piştî 
bifermînasîna dewletê hêdî-hêdî 
hilweşîyan, û tevlî dîrokê bûn.

Berevajî dewletan ku li ser 
rûpelên lihevhatinan sînor weke 
serxêza destpêbûna serwerîyê qebûl 
kirin, taybetmendîya serekî ya wan 
Împaratorîyan bingehgirtina rêgeza 

şer di têkelîyên navneteweyî da bû. Li 
ser vê esasê jî kengî berjewendîyeke 
wan çêbiba an berjewendîyeke wan 
ketiba jêr gef û xetereyan, şer weku 
rêçareya destpêkê ji bo parastina ber-
jewendîyên xwe bikar dianîn. 

Peymana Westfalîyayê bi pê-
nasekirineke hişk a têgeha “Serw-
erîyê”  ku îro rojê weke “Serwerîya 
Westfalîyayî”]11[ tê binavkirin, rê li 
ber guherîneke mezin di têkelîyên 
navnetewî da xweş kir ku ew jî 
bingehgirtina rêgeza aşitîyê bû li 
dewsa rêgeza şer. Civaka navdewletî 
hêdî-hêdî gehişte vê encamê ku par-
astina sînoran tenê bi rêya aştîyê dê 
were mîsogerkirin. Lê dîsa jî gelek 
dem derbaz bû heya ku rêgeza şer 
cihê xwe da rêgeza aşitîyê. 

Ji 1648-an heya sala 1919-
an gelek lihevhatin û peymanên 
navneteweyî hatine girêdan. Tu ji 
wan peymanan nekarîn şer qedexe 
bikin. “Peymannameyên Aşitîyê yên 
Laheyê”]12[ hin alavên pêşîgir yên 
weku navbijîwankarîyê pêşnîyar ki-
rin û bikaranîna şer tenê ji bo wer-
girtina deynan qedexe kir. Bend-
ewarîyeke xurt ji alîyê hiqûqnasan 
ve hebû ku “Peymannameya Civaka  
Netewan” ]13[ şer bi awayekî raster-
ast qedexe bike, lê tenê karî ku bi-
karanîna hêza leşkerî girêdayî hin 
şert û mercên dîyar bike.]14[ Cara 
yekem û bi rêya “Rêkeftina Kellogg 
– Briandê”]15[ bû ku rêgeza “Qedex-
eya Bikaranîna Hêzê”]16[ di têkelîyên 
navneteweyî da bingeh hat girtin.]17[  
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Hiqûqa Navneteweyî weke 
yek ji hêmanên dîyarkerê 
darişteya têkilîyên nave-

neweyî, di nava xwe da gelek rêgez 
û rêzikan dihewîne û xwedî hin tay-
betmendîyan e ku dikare di nêrîna 
yekemîn da ji bo gelên bindest weke 
derfet bê şîrovekirin. Lê dema mirov 
bi berçavka wan gelan û bi hûrgilî li 
hiqûqa navneteweyî dinêre, digehe 
vê encamê ku ev hêman bi hemî ala-
vên xwe yên hiqûqî û sîyasî nikare 
û naxwaze li beranberî hêzên sîyasî 
bisekine û desthilata wan sînordar 
bike. Her wisa mirov digehe vê en-
camê ku hêmaneke dewletparêz e û 
tu caran heyîna dewletê nake qurba-
na bendewarîyên bindestan. Li ser vê 
esasê jî naskirina hiqûqa navnetew-
eyî bi lêkolîneke kurt li ser dîrok, 
xalên werçerxanê, taybetmendî û 
rêgez û rêzikên bingehîn dikare ber-
siva gelek pirsên têkildarî sernavê 
nivîsarê zelal bike. 

Aştîya Westfalîyayê û Avabûna 
Dewletê[1] 
Dabeşbûna ola kirîstîyanîyê li ser du 
beşên Katolîk û Protistanan (dest-
pêka sedsala 16-an), rê li ber şerekî 
dijwar xweş kir ku sala 1618-an dest 
pê bû, û sih salan berdewam kir.]2[ 
Piştî demeke kurt ji destpêbûna şerî 
armancên olî cihê xwe dane sepan-
dina serdestîya sîyasî û leşkerî, û di 
encamê da jî nêzî nîvê parzemîna 
Ewropayê di nava agirê şer da sot û 
wêran bû. 

Gelek kesan bi sedema şer û 
gelek yên din jî bi sedema xizanî, 
kulb û xela û nexweşîyan canê xwe 
ji dest dan. Piştî wan hemî bobelatan, 
aştîhezan hewlên xwe ji bo gehiştin 
bi aşitîyeke mayinde gur kirin da ku 
bikaribin alîyên şer bo ser maseya li-
hevhatineke giştalî rakêşin û pêşîya 
berbelavbûna zêdetir a karesatan bi-
girin. Herî dawî sala 1648-an wan 
hewl û têkoşînan berhem dan û lay-
enên şer bi wajokirina du peymanên 
Mûnister]3[ û Osnabrûkê]4[ ji alîyekê 
dawî bi şerên sihsalî anîn û ji alîyeke 
din ve jî xîmê pergaleke nû ya sîyasî-
hiqûqî danîn. 

Peymanên Westfalîyayê]5[ yekem 
peymanên çendalî yên navneteweyî 
ne ku ji bo dabînkirina aşitîyê hatîne 
girêdan. Lê hevdem li gel wê çendê 
ku aştî misoger kirin, meydan jî ji 
bo têkçûna Împaratorîyan xweş ki-
rin, ev heyîna sîyasî ku bi hezaran 
salan karîbû di têkelîyên herêmî û 
navneteweyî da weke kirdeyê sereke 
cih bigire. Împaratorî bi wê peymanê 
rastî derbeke hilweşîner hatin û çend 
sedsal şûnda, di bin bandora pergala 
nû ya sîyasî bi temamî ji holê rabûn û 
cihê xwe dane heyîneke din. 

Yek ji encamên wan peymanan 
jidayîkbûna kîyana “Dewletê”]6[ bû. 
Helbet ev nayê vê wateyê ku berîya 
sala 1648-an tu kîyaneke sîyasî ya 
weku dewletê di dinyayê da nebûye; 
lê belê mirov dikare bêje ku dewlet 
bi wateya îroyîn wê salê û bi rêya 
wan peymanan hatîye avakirin û ji 



377گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719

Hiqûqa Navneteweyî, 
Astengî an Derfet?

Sabir Ebdulahîzad 



ڕێنماییی نووسین
مەرجە گشتییەکانی وەرگرتنی وتار

1 تیشک بە زمانی کوردی بابەت باڵو دەکاتەوە. ئەگەر نووسەرێک لەبەر هەندێک هۆکار بیهەوێ پەیامەکەی 
بە زمانی فارسی بگەیەنێت، دوای پەسندی دەستەی نووسەران وتارەکەی وەردەگیرێت.

2 لە هەر ژمارەیەکی گۆڤاری تیشکدا، لێکۆڵینەوە لەسەر مژارێکی تایبەت دەکرێ؛ بەاڵم توێژەران دەتوانن 
لە دەرەوەی ئەم بابەتەش��دا و بە مەرجێک کە وتارەکەیان پەیوەندیی بە پرس��ی کورد و کوردستانەوە بێ، 

لێکۆڵینەوەکانی خۆیان بۆ گۆڤاری تیشک بنێرن.
3 گۆڤاری تیش��ک گرنگی بە چوار شێوازی وتارنووسین دەدا و داوا لە نووسەران دەکەین لە یەکێک لەو 

شێوازانەدا وتارەکەی خۆیان ئامادە بکەن:
 وتاری هەڵسەنگاندن: لە نێوان 8٠٠ تا 15٠٠ وشە؛ توێژەران دەتوانن هەڵسەنگاندن بۆ ئەو کتێب، فیلم، 

مۆسیقا و شانۆیانە بکەن کە پێوەندییان بە پرسی کوردەوە هەیە.
 وتاری شیکاری: لە نێوان 15٠٠ تا 25٠٠ وشە؛ لەم شێوازەدا مەرج نییە کە نووسەر ئاماژە بە سەرچاوەکان 
بکا، بەاڵم دەبێ بابەتەکە لەس��ەر بنەمای بیرۆکەیەکی ڕوون ئامادە کرابێ و دەرەنجامی توێژینەوەکە ش��ی 

بکرێتەوە.
 وتاری تیۆری: لە نێوان 25٠٠ تا ٤٠٠٠ وشە؛ لەم شێوازەدا پێویستە کە نووسەر ئاماژە بە سەرچاوەکان بکا 
و کەڵک لە تیۆرییەکی تایبەت بۆ لێکۆڵینەوەکەی وەربگرێ. تکایە سەیری سیستەمی سەرچاوەدان بکەن.

 وەرگێڕان: لەم بەش��ەدا هەوڵ دەدرێ هەندێک وتاری گرنگ کە لەس��ەر کوردستان بەرهەم هاتوون، لە 
زمانی یەکەمەوە، تەرجەمە بکرێنەوە. لە ڕووی زانستییەوە و لەبەر گونجان لەگەڵ فەلسەفەی گۆڤاری تیشک 

دەبێ وتارەکان لە الیەن دەستەی نووسەرانەوە پەسند بکرێن.
4 ئەو توێژەرانەی کە لە ڕۆژهەاڵت دەژین دەتوانن وتارەکانیان بە ناوی خوازراوەوە باڵو بکەنەوە بە مەرجێک 

کە سەرنووسەر پەسندیان بکات.
5 دەس��تەی نووسەرانی تیشک دوای هەڵس��ەنگاندنی وتارەکان نووسەران لە شێوازی چاپ و گۆڕانکاریی 

پێویست ئاگادار دەکاتەوە.
شێوازی سەرچاوەدان

گۆڤاری تیش��ک کەڵک لە سیستەمی س��ەرچاوە دانی شیکاگۆ وەردەگرێ. نووس��ەران لە هەر شوێنێکدا 
کە پێویس��تیان بە ئاماژە بە س��ەرچاوەیەک هەبوو یا دەیانەوێ لە پەراوێزدا شرۆڤەیەکی زیاتری بابەتەکە 
بکەن، دەبێ هەموویان هەر لە پەراوێزی کۆتاییدا بێنن. نووس��ەران ئاگادار دەکەینەوە کە دەبێ بە تەواوی 
سەرچاوەکە بنووسن و ژمارەی الپەڕەکان دیار بکەن. لە کۆتاییدا پێویست ناکا لیستی سەرچاوەکان بەجیا 

دووپات ببێتەوە. لە خوارەوە ئاماژە بە چەند شێوازی سەرچاوە دان دەکەین:
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